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گرفتن از پندها را  رهكنند و به كلمات را از مواضع خود منحرف مي«
  .»شوي اند و پيوسته به خيانتي از ايشان مطلع مي فراموش كرده

  
  



 



 

  
  بسم اهللا الرحمن الرحيم

  
» محمد«گويم و بر امين وحي و مبلغ پيامهايش  پايان مي خداي منّان را سپاس بي

  .فرستم درود مي
 كتاب ماجرايي دارد كه مناسب است در مقدمة اين» بيست و سه سال«كتاب 

  .خوانندگان را از آن آگاه سازم
 اسالمي خبر نبود جمهوري چند سال پيش، زمانيكه هنوز از انقالب اخير ايران و

يكي از آشنايان با اوراقي چند، به ديدنم آمد و حكايت كرد به محفلي راه يافته كه در 
نند و يكي از ك اي از نمايندگان مجلس سنا از مرد و زن حضور پيدا مي آنجا هر هفته عده

دروسي ) برم و من در اينجا نام او را نمي(ايشان كه در جواني كسوت روحانيت داشته 
كوشد  كند و مي القاء مي» بيست و سه سال« تحت عنوان �را دربارة سيرت پيامبر اسالم

تا رسالت پيامبر را آنچنانكه مسلمانان باور دارند، نفي و انكار نمايد و آن درسها هر 
گردد، آنگاه چند  شود و ميان حاضران محفل، تقسيم مي  اوراقي منعكس ميهفته در

ورقي را كه با خود داشت به من نشان داد و خواست تا در ذيل هر صفحه به آنچه 
من دعوت وي را پذيرفتم . نوشته شده بود پاسخ دهم شايدبه چاپ رسيده و انتشار يابد

نمود كه ادامه  زبور تمام نبود و چنان ميو بر آن اوراق، تعليقاتي نگاشتم اما دروس م
از اين ماجرا ديري . ارد وهر چه بود، آن آشنا چندي بعد آمد و اوراق را با خود بردد

ايران در لبنان به ! نگذشته بود كه شنيدم دروس كذايي را از طريق سفارت شاهنشاهي
 تقريباً مخفيانه به اند و اند و در آنجا به چاپ رسانيده و به تهران آورده بيروت برده
مزبور برآمدم و بر آن دست يافتم، معلوم شد كه  در صدد يافتن كتاب! رسانند فروش مي

حروف كتاب از نوع حروفي است كه در لبنان رواج دارد و در ايران موجود نيست، 
 –اش  كتاب نه نام و نشان نويسنده را با خود داشت و نه در آغاز يا پايان آن از چاپخانه
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دراوائل انقالب، بازار اين كتاب گرم .  كمترين ذكري رفته بود–خالف رسم معمول به 
گراهاي طرفدار روسيه اينكار را به عهده  شد و نياز به تجديد چاپ پيدا كرد و چپ

 كه معموالً در كتابهاي فارسي چاپ –قلمهاي روسي  گرفتند و تصويري از نوع سياه
نقش روي جلد، . پشت جلد آن منعكس كردندبر روي كتاب و . خورد مسكو بچشم مي

  : اند  دهد كه بر اندام آن با جسارت تمام نوشته أفعي مهيبي را نشان مي

بسم اهللا الرحمن الرحيم يا علي يا عظيم يا غفور يا كريم أنت الرب العظيم [
الذي ليس كمثله شي و هو السميع العليم و هذا شهر عظّمته و كرّمته و شرّفته و 

  علي الشّهور و هو شهر رمضان الّذي أنزلت فيه القرآن و جعلت فيه ليلةفضّلته
  .]القدر و جعلتها خيرأ من ألف شهر

كه بزعم بلشويكهاي وطني، مظهر توحيد و اسالم و قرآن مجيد ! اين افعي خطرناك
بر پيكر دهقان ناتوان و الغر اندامي پيچيده است و در همان حال كارگر !! است

 سبيل كلفتي دارد به كشتن – ظاهراً به تقليد از استالين –بر پشت لب نيرومندي كه 
  !افعي مزبور همت گماشته و سرانجام دهقان ناتوان را نجات بخشيده است

خورد، اين مرد  بر روي كتاب به چشم مي» دكتر علينقي منزوي«در چاپ تازه نام 
يهودي را پس از خاورشناس مغرض  Goldziherهمان كسي است كه كتاب گلدزيهر 

 ترجمه شده بود، به 1» والشريعه في اإلسالمالعقيده و«: آنكه به عربي تحت عنوان 
هر چند اصل اين كتاب با . انتشار داد!! »درسهايي از اسالم«پارسي برگرداند و به نام 

در برخي از » علينقي منزوي«پيوندي خاص دارد ولي بهر صورت » بيست و سه سال«

_________________________________________________________________________ 

ي دربارة يسخنرانيها«معناي   به”Vorlesungen Über Islam“اني  به زبان آلمنام اصلي اين كتاب -1
 .است» اسالم
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تكذيب كرده است و البتّه شيوة » بيست وسه سال«ساب خود را به كتاب ها انت روزنامه
  .پردازي از او نيست نگارش و اسلوب سخن

پس از تجديد چاپ، شهرت كتاب بيست و سه سال روزافزون شد بويژه كه قاچاق 
زادگان همينكه از چيزي منع شوند بر  و بيشترِ آدمي! رسيد گونه به فروش مي

  !شوند تر ميآوردن آن حريص بدست
 با بيتابي از من ،تني چند ازدوستان تهراني و شهرستاني و حتّي از خارج كشور

خواستند تا به اين كتاب پاسخي بدهم، خود نيز به اين كار راغب بودم بلكه آنرا 
 اسالمي از ديدم در جمهوري دانستم كه أداي آن واجب بود، بويژه كه مي اي مي وظيفه

ها   از لوث تهمت�دار دفاع از ساحت مظهر پيامبر اسالم هدهميان كساني كه رسماً ع
نفر، آنهم بطور ضمني و در خالل درسهاي خود، به برخي از مواضع  هستند تنها يك

بنابراين درصدد برآمدم تا . بيست و سه سال پرداخته و بقيه را بدون پاسخ گذاشته است
را در كتابي مستقلّ »  سالبيست و سه«شتاب دوستان پيش از آنكه پاسخ به رعايت 

اش  نشر دهم تا فايده» سلسله مقاالت«اي كثيراالنتشار به صورت  بياورم آنرا در روزنامه
را به مالحظة كثرت تيراژ آن، برگزيدم » انقالب اسالمي«عام باشد از همين رو، روزنامة 

ه بردم و به شخصاً به ادارة روزنام» نقد كتاب بيست و سه سال«و نخستين مقاله، را در 
دست سر دبيرش سپردم و از لزوم نقد كتاب مذكور سخن به كمال گفتم و قول مساعد 

ولي مدتي مديد سپري شد و از . گرفتم تا پس از بررسي مقاله به چاپ آن اقدام شود
هاي  ناچار با ادارة روزنامه تماس گرفتم و پس از تلفن! چاپ مقاله هيچ خبري باز نيامد

 پاسخ شنيدم كه مقالة شما هر چند پسنديده بود ولي اينك مفقود شده مكرّر سرانجام،
پس، بار ديگر مقاله را بازنويس كردم و به ! و معلوم نيست در دست كيست؟! است

دست يكي از أعضاي هيأت تحريريه سپردم و عهد را تجديد نمودم و ميثاق را محكم 
مان، به طول انجاميد و از درج مقاله اما اين بار نيز ز. كردم تا در چاپ آن إهمال نشود
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هاي مكرّر چاپ مقاله را  و چون به مسؤول كار مراجعه شد به وعده! اثري معلوم نگشت
كرد و باألخره پاسخ داد كه يكي از أعضاي هيأت  از اين هفته به آن هفته موكول مي
  !!موافقت ندارد» انقالب اسالمي«تحريريه با درج اين مقاله در روزنامة 

گفتا كه در كشوري اسالمي پاسخ به كتابي ضد اسالمي تا اين اندازه با مشكالت ش
دليل اين فاجعه چيست؟ و مسؤول اينكار كيست؟ كتابي را سناتور طاغوتي ! روبرو شود

براي تجديد چاپ ! گراي فدايي نويسد و به چپ با استعانت از خاورشناس يهودي مي
با وجود اين ! شود مفقود مي» انقالب اسالمي «و پاسخ آن در روزنامة! دهد تحويل مي

همه عدم تجانس، چرا بايد چنين رويدادهايي پيش آيد؟ اين ماجرا هرچه بود، گذشت 
و حكايت از آن بر سبيل شكايت نيامد بلكه از آنروز گفته شد تا خوانندگان ارجمند از 

 آگاهي، از تكرار پذيرد آگاه شوند، شايد اين هايي كه بر ضد اسالم صورت مي توطئه
  .هايي جلوگيري كند چنان دسيسه

معجون غريبي است از تحريف قرآن و تفسير و » بيست و سه سال«اما اصل كتاب 
و خطر آن هم بيشتر از همين ناحيه است كه كمتر كسي از . سيره و تاريخ و جز اينها
 با منابع تاريخ ايد تا مندرجات كتاب را پيگيري كند و آنها را خوانندگان درصدد برمي

يابد كتاب  اسالم تطبيق دهد كه اگر كسي حوصلة اين كار را داشته باشد بزودي در مي
ساختن  بيست و سه سال، آيتي است از تحريف تاريخ و قلب مدارك اسالمي و دگرگون

  ! مندرجات كتابها
                                           :نويسد   مي22دهد چنانكه در صفحة  گاهي متن قرآن و ترجمة آن را تغيير مي

كه سي سال بعد از ) 5سورة مدثر آية(از پليدي اجتناب كن =آيا آيةوالرجس فاهجر[
  !] مؤيد اين فرض و حدس نيست؟ استدهان مباركش بيرون آمده

  : از سورة مدثّر 5دانيم شكل اصلي آيه  در صورتي كه مي

� tt tt““““ ôô ôô____ ”” ””����9999 $$ $$#### uu uuρρρρ öö öö���� àà ààffff ÷÷ ÷÷δδδδ $$ $$$$$$ ss ssùùùù �  ) ثر5: مد(  
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  .»از عذاب اجتناب كن«
  .نه آنچه نويسنده ادعا دارداست 

حمت هر اسالم را كه به حق، پيغمبر عدالت و رطكند م ا ناتمام نقل ميگاهي تاريخ ر
 153 و 152رحم جلوه دهد چنانكه در صفحة  بيدل و  بوده، مردي ستمگر و سخت

  : نويسد  مي
ود كه تا هنگام مرگ نزد عايشه القرظي ب يك زن را نيز گردن زدند و آن زن حسن[

رويي و خنده بسوي قتلگاه  كرد، هنگاميكه نام او را بردند با گشاده نشسته و گفتگو مي
و ]!! ه سنگي پرتاب كرده بودقريظ  اين بود كه هنگام محاصره كوي بني جرمش. رفت

  : كند كه  دنبالة داستان را كه در تاريخ آمده حذف مي
اب دستي بود و زن مزبور متعمداً آنرا از بلندي بر سر آن سنگ، سنگ زيرين آسي(

همانگونه كه ابن هشام !) كوفته و او را كشته بود» خالد بن سويد«مردي مسلماني به نام 

و هي الّتي : نويسد  مي)  چاپ مصر242الجزء الثاني، صفحه (» سيره النبويه«در كتاب 
ويد، فَقتلته1!طرحتِ الرَّحا علي خلّاد بنِ س  

پيامبر گرامي اسالم هم به حكم عدالت فرمان داد تا آن زن يهودي را به سزاي قتل، 
بندد تا ادعاي خود را بر ضد اسالم به كرسي  اي دروغ مي و گاهي بر نويسنده. كيفر كنند

 85توان آورد در صفحة  اين پندار كه همانند قرآن را مي! مثل آنكه در اثبات! نشاند
  : نويسد  مي
عقيده بر اين است كه الفصول والغايات را ابوالعالء معري به قصد رقابت بعضي را [

  ]!با قرآن انشاء كرده و از عهده بر آمده است

_________________________________________________________________________ 

  .و اين زن همان است كه سنگ آسياب دستي را بر سر خالد بن سويد افكند و او را كشت: يعني  -1



 خيانت در گزارش تاريخخيانت در گزارش تاريخخيانت در گزارش تاريخخيانت در گزارش تاريخ

 

12121212

به هيچ وجه شباهتي با قرآن مجيد از حيث اسلوب » الفصول و الغايات«در حالي كه 
ن را اش قصد معارضه با قرآ اي در آن بر اينكه نويسنده سخن ندارد و كمترين اشاره
 » الغفرانرساله«كسي است كه خود در » ابوالعالء معري«داشته نرفته است و به عالوه 

  : كند  تصريح مي
اند و آنانكه از راه اعتدال  اند و آنانكه بر هدايت دست يافته آنانكه به الحاد گراييده«

نظر دارند اين اند، همگي اتفاق  پيروي كرده) يافتگان از راه(اند و آنانكه  به انحراف رفته
و به يك آيه از ...  آنرا آورده با اعجاز خود همه را مغلوب كرده است �كتاب كه محمد

ترين سخنان كه آفريدگان بر آن توانايي دارند،  آن يا بخشي از آيه، هرگاه در ميان فصيح
  !»اي از ظلمت شب  در پارهاي است رد مانند شهابِ درخشندهقرار گي

 و مقتد أن هذا الكتاب الذي جاء  ناكب عن المحجةجمع ملحد و مهتد ووأ«
و أن اآلية منه أو بعض ... سلم كتاب بهر باالعجاز به محمد صلي اهللا عليه و 

ة لتعترض في أفصح كلم يقدر عليه المخلوقون فتكون فيه كالشهاب ياآل
  )، چاپ مصر473 و 472رساله الغفران، صفحه  (.» في جنح غسقالمتأللي
را به معارض » الفصول و الغايات«چنين كسي را متهم داشت كه كتاب توان  آيا مي

  !با قرآن كريم نگاشته است؟
عالوه بر شيوه تحريف و تهمت كه موارد آن در كتاب بيست و سه سال به فراواني 

شود نويسنده كتاب، غالباً ناآگاهي خود را از مسائل مربوط به قرآن و اسالم،  يافت مي
به عنوان نمونه در فصل سوم ! دهد اب مقدس مسلمانان قرار ميماية اعتراض به كت

اطالعي او از علوم ادبي و فن  كتاب، اعتراضاتي را بر قرآن مجيد آورده كه نشانة بي
  : نويسد   مي86تفسر است، از جمله در صفحه 

� ρρρρuu uu))))ÎÎ ÎÎββββ ÛÛÛÛss ss$$$$!! !!←←←←ÍÍ ÍÍ����xx xxGGGGtt tt$$$$ββββÈÈ ÈÈ �  ) 9: حجرات(  
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بايستي   عربي، فعل مي زبانكلمة طائفتان است بر حسب اصل درجمله، چون فاعل 
  ]!باشد تا با فاعل مطابقت كند) اقتتلتا(

كارزار = اقتتلوا (تثنيه است و ) دو گروه= طائفتان (مقصود نويسنده آن است كه 
! دنكند كه اين دو با يكديگر سازگاري ندار بلفظ جمع آمده و آنگاه اعتراض مي) كردند

ضمير بارز و جمع است و ) اقتتلوا(ر فعل فاعل د: گفت كه  و اگر اهل عربيت بود مي
باشد كه مثني است پس چرا ضمير با مرجع خود مطابقت  مي) طائفتان(مرجع ضمير، 

ا، بر افراد در معن) دو گروه= طائفتان (ندارد؟ پاسخ اين است كه مرجع ضمير يعني 
افراد جنگند بلكه  بسياري داللت دارد و در حقيقت شكل كلي دو طائفه با يديگر نمي

به (كنند بنابراين قرآن مجيد با لطافت خاصي ذهن را از دو طائفه  آنها با هم كارزار مي
كند و اين كار نه تنها مخالف با ادب عربي نيست بلكه  بر افراد معطوف مي) اعتبار معني

غت را در سخن، الشود و شگفت از كسي كه نكات ب  مينشانة بالغت گفتار شمرده
ديد  افكند مي اين نويسنده اگرنگاهي به كتب تفسير مي! آورد ار ميدليل نقصان آن بشم

  : از جمله . كه اين معنا، مورد اجماع مفسران و علماي زبان عرب است

هو مما حمل علي المعني دون اللفظ، ألن الطائفتان في : نويسد  مي» زمخشري«
  )364، صفحة 4الكشّاف، ج  (1.معني القوم والناس

انوار التنزيل،  (2.عتبار المعني، فإن كل طائفة جمعوالجمع با: گويد  بيضاوي مي
  )409، صفحه 2ج 

_________________________________________________________________________ 

از قبيل حمل بر معنا است نه لفظ، زيرا دو طائفه در معناي گروه و افراد ) در اقتتلوا(اين جمع : يعني  -1
 .آمد مردم مي

 .به اعتبار معنا آمده زيرا هر طائفه، جعي هستند) در اقتتلوا(جمع : يعني  -2
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، صفحة 2التبيان، ج  «1.جمع علي آحاد الطائفتين) اقتتلوا(: نويسد  عكبري مي
1171(  

و ناداني خود را ماية ! خواهند بدانند دانند و نه مي شود كه گروهي، نه مي ولي چه مي
  !دهند؟ ن قرار مياعتراض به مقدسات ديگرا

گيري ادبي بر قرآن كه فارغ شده بر ايراد به معاني آن روي آورده   نويسنده، از نكته
و در اينجا نيز جهالت وي از زبان عرب و اصطالحات و كنايات زبان مزبور، ! است

 از كتاب بيست و سه 369مثل آنكه در صفحة . دستاويز انكار معاني قرآن گشته است
  .اندازد اي ديگر در سورة انبياست كه آدم را به حيرت مي آيه: [نويسد  سال مي

� óó óóΟΟΟΟ ss ss9999 uu uuρρρρ rr rr&&&& tt tt���� tt ttƒƒƒƒ tt tt ÏÏ ÏÏ%%%% ©© ©©!!!! $$ $$#### (( ((#### ÿÿ ÿÿρρρρ ãã ãã���� xx xx���� xx xx.... ¨¨ ¨¨ββββ rr rr&&&& ÏÏ ÏÏNNNN≡≡≡≡ uu uuθθθθ≈≈≈≈ yy yyϑϑϑϑ ¡¡ ¡¡¡¡¡¡9999 $$ $$#### uu uuÚÚÚÚ öö öö‘‘‘‘ FF FF{{{{ $$ $$#### uu uuρρρρ $$$$ tt ttFFFF tt ttΡΡΡΡ%%%% ŸŸ ŸŸ2222 $$$$ ZZ ZZ)))) øø øø???? uu uu‘‘‘‘ 

$$$$ yy yyϑϑϑϑ ßß ßßγγγγ≈≈≈≈ oo ooΨΨΨΨ øø øø)))) tt ttFFFF xx xx���� ss ssùùùù ((   )30: انبياء (  � ))
از كه آسمانها و زمين بسته بودند و ما آنها را ب) دانند نمي(بينند  آيا كافران نمي«

  .»كرديم
دانند كه آسمانها چگونه بسته بودند و چگونه  نه تنها كافران، غيركافران هم نمي

  !؟]گشاده شدند
افكند از حيرت بيرون  اگر نويسندة كتاب همت داشت و به كتب تفسير نظر مي

، مقصود قرآن �داند ولي از عرب روزگار پيامبر آمد زيرا هرچند او اين معنا را نمي مي
بودن آسمان، كنايه از آن است كه آسمان  فهميد كه بسته آموخت و مي  ميكريم را

آورد و با فروريختن  بودن زمين اشاره به آن است كه زمين گياه برنمي بارد و بسته نمي
) فرزند ابوجهل(شوند، چنانكه عكرمه  آمدن گياهان، آسمان و زمين باز مي باران و بيرون

منهما شيء، ففتق السماء بالمطر وفتق األرض تقا اليخرج  ركانتا: گفته است 
_________________________________________________________________________ 

 .به اعتبار افراد دو طائفه، جمع بسته شده است) اقتتلوا: (يعني  -1
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آسمان و زمين هر دو بسته بودند و «: يعني ) 19، صفحة 16تفسير طبري، ج  (بالنبات
  .»آمد آنگاه آسمان را با باران بگشود و زمين را با گياه باز كرد  و بيرون نميدچيزي از آن

ايم  ح و بسط كافي آوردهها را در همين كتاب با شر گيري هر چند ما پاسخ اين خرده
بيست و «ولي در اينجا مقصود آن است كه خوانندگان محترم با شيوة كار نويسندة كتاب 

إجماالً آشنا شوند و نيز توجه داشته باشند كه كتاب حاضر، در برابر كتاب » سه سال
اي برعهده دارد و چه راه و روشي را پيش گرفته است كه  چه وظيفه» بيست و سه سال«
  .آمد كر اين معنا براي معرّفي كتاب درمقدمة آن الزم به نظر ميذ

رسد اين است كه اسالم  نكتة ديگري كه آوردنش در اينجا مفيد و مناسب به نظر مي
قرآن كريم در ضمن آيات . از آغاز دعوت، از منطق مخالفان خود باك نداشته است

با مطالعة قرآن، بسياري از متعددي به صراحت، سخنان مخالفانش را نقل كرده و ما 
شناسيم و جواب  مخالفي را كه در عصر نزول قرآن وجود داشته مي ايرادها و اعتقادات

اگرچه منطق دشمنان قرآن، منطق سانسور بود ولي . دانيم را در برار آنها نيز مي قرآن
از همان روزهاي نخستين، دشمنان پيامبر به . كرد قرآن به آزادانديشي سفارش مي

  : نمودند كه  مفكران خود توصيه ميه

� ŸŸ ŸŸωωωω (( ((####θθθθ ãã ããèèèè yy yyϑϑϑϑ óó óó¡¡¡¡ nn nn@@@@ #### xx xx‹‹‹‹≈≈≈≈ oo ooλλλλ ÎÎ ÎÎ;;;; ÈÈ ÈÈββββ#### uu uu öö öö���� àà àà)))) øø øø9999 $$ $$#### (( ((#### öö ööθθθθ tt ttóóóó øø øø9999 $$ $$#### uu uuρρρρ ÏÏ ÏÏµµµµŠŠŠŠ ÏÏ ÏÏùùùù ÷÷ ÷÷//// ää ää3333 ªª ªª==== yy yyèèèè ss ss9999 tt ttββββθθθθ çç çç7777 ÎÎ ÎÎ==== øø øøóóóó ss ss???? �) لت26: فص(  
به اين قرآن گوش فرا ندهيد و به هنگام خواندن قرآن در ميان آن ياوه بگوييد «

  .!»شايد غلبه كنيد
 اما قرآن كريم در برابر طرز فكر مذكور چنين اين منطقِ مخالفان اسالم در مكّه بود

  : كند  سفارش مي

� ÷÷ ÷÷#### ÅÅ ÅÅ ee ee³³³³ tt tt6666 ss ssùùùù ÏÏ ÏÏŠŠŠŠ$$$$ tt tt7777 ÏÏ ÏÏãããã ∩∩∩∩⊇⊇⊇⊇∠∠∠∠∪∪∪∪ tt tt ÏÏ ÏÏ%%%% ©© ©©!!!! $$ $$#### tt ttββββθθθθ ãã ããèèèè ÏÏ ÏÏϑϑϑϑ tt ttFFFF óó óó¡¡¡¡ oo oo„„„„ tt ttΑΑΑΑ öö ööθθθθ ss ss)))) øø øø9999 $$ $$#### tt ttββββθθθθ ãã ããèèèè ÎÎ ÎÎ6666 −− −−FFFF uu uu‹‹‹‹ ss ssùùùù ÿÿ ÿÿ………… çç ççµµµµ uu uuΖΖΖΖ || ||¡¡¡¡ ôô ôômmmm rr rr&&&& 44 44 �  
  )18 - 17: زمر (  
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دهند سپس بهترين  پس آن بندگانم را نويد ده كه به هر سخن گوش فرا مي«
  .»كنند سخن را پيروي مي

 از سوي مخالفان اسالم »بيست و سه سال«يم كه امثال كتاب بنابراين ما نيز پروا ندار
شكال دربارة اسالم، در يك محيط گوييم نوشتن نقد و ايراد و ا ه ميانتشار يابد، جز آنك
 نظارت ناز است كه دولتِ دادگر و مراقب و بيدار مسلمين بر آجاسالمي به شرطي م

كاري كه در مورد كتابهايي (گويي دعوت كند  ن اسالم را به پاسخداشته باشد و دانشمندا
تا مردم دچار قضاوتِ يكطرفه نشوند و بر !) چون بيست و سه سال انجام نگرفته است

طبق سفارش قرآن كريم بتوانند از بهترين منطق پيروي كنند، نه آنكه كساني به قصد 
چيزي بنويسند و به طور قاچاق نشر دادن و اغواي مردم و ايجاد بلوا، در پنهان  فريب

كنند و در آن با تصاوير زننده به مقدسات مسلمين توهين روا دارند و تاريخ و سيره و 
اي از انصاف  و هر كس كه بهره(اين كار مسلّماً از ديدگاه اسالم . قرآن را تحريف نمايند

 خداوند محكوم و ممنوع است و دولت اسالمي در صورت سكوت، در پيشگاه) دارد
  .شود مسؤول شمرده مي

از اين نظر است، نه از آنرو كه چرا مخالفان » ست و سه ساليب«پس ايراد ما به كتاب 
اقدام بر  ما نگارش و نشر اين كتاب را نوعي. اند قرآن سخني گفته اند و يا چيزي نوشته

 است و شمريم كه متأسفانه با تحريف و فريبكاري و سوءنيت همراه بوده د اسالم ميض
هاي مخالف بايد بيش از پيش احساس  دهيم كه مسلمين در برابر اين شيوه لذا هشدار مي
  .مسئوليت كنند

را در » آداب مناظره اسالمي«دانيم كه  همه خود را سخت موظف مي با اين
پاسخگويي به كتاب بيست و سه سال رعايت كنيم و از ياد نبريم كه قرآن مجيد به ما 

  : دستور داده است 

� ŸŸ ŸŸωωωω uu uuρρρρ öö ööΝΝΝΝ àà àà6666 ¨¨ ¨¨ΖΖΖΖ tt ttΒΒΒΒ ÌÌ ÌÌ���� ôô ôôffff tt ttƒƒƒƒ ãã ããββββ$$$$ tt tt↔↔↔↔ oo ooΨΨΨΨ xx xx©©©© BB BBΘΘΘΘ öö ööθθθθ ss ss%%%% ## ##’’’’ nn nn???? tt ttãããã �� ��ωωωω rr rr&&&& (( ((####θθθθ ää ää9999 ÏÏ ÏÏ‰‰‰‰ ÷÷ ÷÷èèèè ss ss???? 44   )8  :مائده(  � 44
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  .»عدالتي دربارة آنها وادار نكند دشمني گروهي، شما را به بي«
را تعقيب كرده » بيست و سه سال«بنابراين در كتاب حاضر كه فصل به فصل، كتاب 

پردازي و تعصب را به روي خود بسته  دروغايم، راه هرگونه مغالطه و  و به آن پاسخ داده
ايم و در پاس به شبهات كتاب مزبور و به همة  دانيم و تنها چشم به حقيقت دوخته مي

و ال حول و ال . جوييم مخالفان آيين خدا، از علم بيكران و قدرت نامحدود حق مدد مي
  .قوه اال باهللا العلي العظيم

  
   هجري قمري1401 –تجريش 

  يني طباطباييمصطفي حس



 



 

  

  
  

  

   لوافصل 
  

  پيامبرتولّد
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  چون نگشتي پاك از لوث هوي
  1**ره نبردي در جهان مصطفي

  
  !اعتراض بر كتب سيره

  :خوانيم  چنين مي» بيست و سه سال«در آغاز كتاب 
كودكي از آمنه بنت وهب در مكّه چشم به زندگي گشود و او را محمد .  م570سال [

ن عبدالمطلب به دنيا آمد و در پنج اين نوزاد پس از مرگ پدر خود عبداهللا ب. ناميدند
سالگي مادر خود را از دست داد و پس از اندكي جد توانا و كريمش كه يگانه حامي و 

اين طفل كه عموهاي متعدد و نسبتاً متمكّن . نگهبان وي بود به جهان ديگر شتافت
داشت و تحت سرپرستي يكي از فقيرترين ولي جوانمردترين آنها قرار گرفت، 

انگيزي دارد كه شايد در تاريخ مردان خودساخته و  زا و شگفت شت حيرتسرگذ
  .مانند باشد آفرين جهان بي حادثه

هزارها كتاب دربارة زندگي و حوادث بيست و سه سالة ظهور و أفول او و همة 
ه نوشته شده است و تحقيقاً از او بيش از تمام العاد رها و گفتارهاي اين مرد فوقكردا

ي قبل از او أسناد و مدارك و قوانين در دسترس محقّقان و پژوهندگان قرار رجال تاريخ
گرفته است، معذلك هنوز كتاب روشن و خردپسندي دربارة وي نوشته نشده است كه 
سيماي او را عاري از گردوغبار اغراض و پندارها و تعصبات نشان دهد و اگر هم نوشته 

  )6 و 5ال، صفحة  س23 (.]ام شده باشدمن بدان دست نيافته
كوشد تا از  اش در نخستين صفحات آن مي اين سرآغاز كتابي است كه نويسنده

اما اين ادعا با ! ارزش كار ديگران بكاهد و از اين رهگذر كار خود را بزرگ جلوه دهد
  : اعترافات ديگر او كه در متن همين كتاب آمده است سازش ندارد زيرا 

_________________________________________________________________________ 

 . بيت مذكور از نويسنده اين كتاب است-*
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بسياري دربارة سيرة پيامبر ب خود اذعان نموده كه آثار  از كتا105 در صفحة اوالً؛
اي كه اين امتيار در هيچيك از   نگاشته شده كه ترديدناپذير و قطعي است بگونه�اسالم

طرف و  امري كه پژوهندة بي: [نويسد  و در اين باره مي. شود  نمياديان تاريخي مالحظه
گولدزيهر نيز معتقد است كه كند كثرت مستندات است،  جوي را گمراه نمي حقيقت

الم ترسيم و روشن از شارع اسهايي كه صورتي قطعي  روايات و احاديث و سيره
 ما از نويسنده كه خود را با .]شود كنند، در هيچ يك از تواريخ ديني جهان ديده نمي مي
 هايي كه سيماي قطعي و با وجود سيره: پرسيم  دهد، مي كامالً موافق نشان مي» گلدزيهر«

بيست و سه «كنند، ادعاي نويسندة كتاب   را ترسيم مي�گوار اسالمروشن پيامبر بزر
 نوشته نشده، �مبني بر اينكه هنوز كتاب روشن و خردپسندي دربارة پيامبر اسالم» سال

از كتابهاي سيره » صورتي قطعي و روشن«چه معنا دارد؟ مگر خرد، چيزي بيش از ارائة 
  برد؟ انتظار مي
شريف و «خود، در طي كتابش از اثري » بيست و سه سال«ويسندة كتاب ثانياً؛ ن

 تأليف يافته است و در اين باره ضمن �ات رسول اكرمنام برده كه دربارة حي» جليل
  : نويسد   چنين مي107صفحة 
يني، كتابي در سيرة حضرت رسول نوشته و مقيد نويسندة فلسطوزه، محمد عزت در[

اين مسلمان روشنفكر كه . يدخود را بر نصوص قرآني متكّي سازدبوده است آراء و عقا
در سراسر دوجلد كتاب شريف و جليل خود خلوص و ايمان او به حضرت رسول و 

  ....]شريعت اسالمي ساطع است 
نويسندة مسلمان و روشنفكر فلسطيني از » محمد دروزه«آيا كتاب شريف و جليل 

شود كه گردوغبار أغراض و پندارها  شمرده مي!! ذيرنوع همان كتابهاي ظُلماني و خردناپ
  !بر آن نشسته است يا نه؟
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اگر اينطور نيست پس اين تناقُضات چيست؟ واگر هست پس چرا كتاب او را 
  !شماريد مي» شريف و جليل«

اگر كتاب روشن و خردپسندي دربارة زندگاني پيامبر : كنيد كه  ثالثاً؛ شما اعتراف مي
ايد، با وجود اين ناآگاهي چگونه به  ته شده باشد، بدان دست نيافتهاسالم تاكنون نوش

گويي متّهم سازيد چرا  ورزي و باطل دهيد كه همة كتب سيره را به غرض خود حقّ مي
  دهيد؟ اطّالعي خويش را دستاويز حمله به آثار ديگران قرار مي بي

هر و موافقت شما، شامل نظر از آثار قدما يعني آثاري كه به اعتراف گلدزي صرف(شما كه
 �از كتب مسلمانان معاصر خودتان دربارة حيات رسول اكرم) سيرة قطعي و روشن پيامبرند

  : دهيد همه را نفي و انكار كنيد؟ به عنوان نمونه  خبريد، چگونه به خود حقّ مي بي
 »البوطيمحمدسعيد رمضان «اثر دكتر » فقه السيره«آيا شما از كتاب مستنّد و مفيد 

  هيچ آگاهيد؟
اطّالع داريد؟ آيا از » محمد اسماعيل ابراهيم«اثر وزين » سيره الرّسول«آيا از كتاب 

هيچ خبر داريد؟ آيا » محمد الغزالي«تأليف » فقه السيره«كتاب روشنفكرانه و محقّقانة 
  ايد؟ را هيچ خوانده» سعيد حوي«اثر ارزندة » الرّسول«كتاب 

 آشنايي هيچ» عبدالكريم خطيب«اثر » �النّبي محمد«يلي پرارزش و تحلآيا با كتاب 
ورزي و پندارگرايي متّهم   به غرضداريد؟ اگر نداريد پس چرا از سر غرور همه را

  كنيد؟ سازيد و جانب تقوي و حرمت انصاف را رعايت نمي مي
ثار نهد و از آ نويسان عيب مي  از كسي كه با داشتن اين عيوب، بر كتابهاي سيرهشگفتا
  : آورد كه گفت  و با اينكار، سخن شاعر عرب را بياد مي! كند  ميكوهايشان شِ

  1* و هو عليلسطبيب يداوي النا  و غير تقي يأمر الناس بالتقي
_________________________________________________________________________ 

  دهد   شخص ناپرهيزگاري كه مردم را به پرهيز فرمان مي-*
 كند و خود بيمار است؟ ند كه مردم را درمان ميما به پزشكي مي  
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اي را خاطرنشان سازم كه ناآگاهي از آن در برخورد با كتب  در اينجا الزم است نكته
اطّالعي  آورد و دور نيست كه بي ار ميسيره و تاريخ اسالم مشكالتي را براي خواننده بب

را از درك صحيح » بيست و سه سال«ده كه نويسندة واز نكتة مزبور، يكي از عواملي ب
  .آثار اسالمي بازداشته است

مي چون اسلوب ال و مورخان قديم اسنگاران كُهن بايد دانست كه روش سيره
اي  زندگاني كسي يا وقوع حادثهكوشند تا دربارة  نويسندگان امروز نبوده كه غالباً مي

اند تا منقوالت يا روايات تاريخي را  مورخان ما نخست كوشيده. شخصاً اظهارنظر كنند
هاي ديگران جمع آورند لذا  از دستبرد حوادث و پراكندگي حفظ كنند و از زبان و نوشته

 پرداخته و تا آنجا كه مقدورشان بوده به ضبط روايات با ذكر اسناد و سلسلة روات آنها
اند تا روايات خود را از راوياني نقل كنند كه به دروغگويي و  المقدور بر آن بوده حتّي

فساد در دين متّهم نباشند بنابراين كوشش آنان بيشتر به نقل آثار تاريخي معطوف شده 
است كه در ميان آنها اخبار قطعي وجود دارد و شايعات ضعيف و ناصحيح نيز هست 

 شخصي يعني قبول اثر يا توجيه و تفسير يا احياناً رد آن، نزد ايشان بستگي اما اظهانظر
به بحث ديگري داشته و راه استنباط و اجتهاد به روي مورخ و خواننده باز بوده است و 

اي تاريخي،  نويس يا مورخ، دربارة حادثه موارد يك سيره اي از بينيم كه در پاره لذا مي
آورد تا خوانندة  كند و براي هر روايت اسنادي جداگانه مي ميروايات گوناگون نقل 

پژوهشگر، خود بر آن اسناد نظر افكند و به تحقيق پردازد و صحيح را از ناصحيح 
ها و تواريخ كهن اسالمي، به كُتب  بازشناسد و قول درست را برگزيند، از اينرو سيره

و طبقات ابن سعد و تاريخ مغازي واقدي : حديث بيشتر شباهت دارند و اغلب همچون 
از طرفي تنها فرقة حشويه و علماي اخباري . اند ناد و راويان تأليف شدهسطبري با ذكر ا

! پذيرفتند و تمام آثار را قطعي الصدور انديشي، همة روايات را مي اند كه از راه ساده بوده
س از محمد بن إدريس كردند، اما دانشوران و محقّقان بزرگ اسالمي به ويژه پ تلقّي مي
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 نهاد همواره به فقه را بنيانكه فنّ اصول )  هجري قمري204متوفّي به سال (شافعي 
كه (نگريستند و در تحت شرائط و قيودي  روايات تاريخي و نيز فقهي به ديدة نقد مي

پذيرفتند،  روايات را مي) در كتب اصول و درايه الحديث به تفصيل ذكر آنها رفته است
به برخي از كتب سيره و » بيست و سه سال«ين اگر كسي چون نويسندة كتاب بنابرا

تاريخ نظر افكنده و در آنها احياناً روايات ضعيف و عقل ناپسند ديده باشد بايد بداند 
هايي هستند كه روايات تاريخي را در خود   مجموعه– بدانگونه كه گذشت –اين كتب 
 محقّقان روبرو شوند، نه آنكه هرچه در آنها آمده اند تا با اجتهاد و استباط گرد آورده

آمده است به عنوان نمونه، مقدمة  همواره از نظر مؤلّف، مسلّم و نقدناپذير به شمار مي
را نگاه كنيد، )  هجري قمري310متوفّي به سال (تاريخ قديمي و مشهور ابوجعفر طبري 

  : نويسد  طبري در آنجا مي

بنا أن اعتمادي في كل ما أحضرت ذكره فيه، مما وليعلم الناظر في كتا... «
ي أنا ذاكرها فيه و شرطت أني راسمه فيه، إنما هو علي مارويت من األخبار الت

رك بحجج العقول و استنبط بفكر دواتها، دون ما أاآلثار التي أنا مسندها إلي ر
 عن بعض فما يكن في كتابي هذا من خبر ذكرناه... النفوس إال اليسير القليل منه 

الماضين مما يستنكره قارئه أو يستنشعه سامعه، من أجل أنه لم يعرف له وجها 
من الصحة و المعني في الحقيقة، فليعلم أنه لم يوت في ذلك من قبلنا و إنما 

تاريخ  (.»...ليه إلينا، أنا إنما أدينا ذلك علي نحوما أدي إليناقأتي في بعض نا
  )8 و 7، صفحة الطّبري، چاپ مصر، الجزء األول

افكند بايد بداند كه من هرچه را در اينجا ياد  كسي كه در كتاب ما نظر مي... «: يعني 
ام تا نگارندة آن باشم، تنها بر پاية اعتماد به اخبار و آثاري است كه  ام و شرط نموده كرده

 دهم، نه براساس رسيده و من بازگوكنندة آنها هستم و همه را به راويانش نسبت مي



  تولّد پيامبرتولّد پيامبرتولّد پيامبرتولّد پيامبر

 

25252525

 ... - مگر اندكي از آنها –اند  چيزهايي كه با دليل عقلي و استنباط فكري فهميده شده
ايم، اگر به نظر خواننده، امري  پس هر خبري كه در اين كتاب از گذشتگان نقل كرده

 از آنرو كه وجه صحيح و معناي –ناشدني آمد و يا در نظر شنونده ناپسند جلوه كرد 
بايد بداند كه دربارة آن، از جانب ما خبري داده نشده بلكه  –درستي براي آن نشناخت 

اند و ما نيز، بهمان گونه كه خبر را دريافت  خبر مزبور را برخي از ناقالنش بما رسانده
  .»...ايم ايم بازگو نموده كرده
پذيرد بلكه سخن از  مسئوليت صحت همة روايات خود را نمي» طبوي«بينيد كه  مي

توجه  آورد بنابراين اگر كسي بي  و أخبار ناشدني دركتباش نيز بميان ميروايات قابل نقد
خبري و از  به اين أمر زبانِ اعتراض برطبري گشايد بايد گفت كه تو از فنّ كتابشناسي بي

شيوة تأليف كتب در گذشته آگاه نيستي و پيش از آنكه به ديگران اعتراض كني بايد تا 
 و 1ريِ اخبار، كاري است و نقد آثار، كاري ديگر استآو جمع! جهل خود را چاره سازي

ترين سيره اي كه  ناند، چنانكه كه علماي مسلمين در طول تاريخ به هر دو كار پرداخته
 213ام در سال  اينك در دسترس داريم، سيرة ابن هشام است و ابن هش�از رسول خدا

 منظور نقد و تعليق بر  هجري قمري، در گذشته و سيرة او به218و به قولي در سال 

_________________________________________________________________________ 

تواند به  اگر كسي بخواهد مثالً از تاريخ يونان نيز آگاه شود نمي. اين نكته، ويژه تاريخ اسالم نيست -1
شهاي هرُودت از هر حيث اعتماد ورزد بلكه بايد آثار ديگر مورخان يوناني را هم مطالعه كند و از ارگز

 اسناد، و تعليل رويدادها، ومقايسة متون تاريخي، به چهرة واقعي حوادث نزديك راه اجتهاد در بررسي
اند  خدمت مورخاني چون طبري همين بس كه مايه خام تاريخ اسالم را از دستبرد ايام حفظ كرده. شود

 انبوه تا نقّادان تاريخ به تهذيب و تكميل كار ايشان بپردازند و چه بسا از روايات دروغي هم كه در ميان
تي گزارشي معلوم شد و مدارك تاريخي آمده در شناخت آنچه رخداده بهره گيرند زيرا همينكه نادرس

اي را بدون تأييد  ندي به ناراستي محكوم گرديد هركجا أخبار آن سلسله موجود بود و حادثهس سلسله
 ... .شود ديگران گزارش كرده بودند از درجة اعتبار ساقط مي
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نگاشته شده است، چنانكه )  هجري قمري150متوفّي در حدود سال (سيرة ابن اسحاق 
  : نويسد  در آغاز كتابش مي

و تارك ... و أنا إن شاء اهللا مبتدي هذا الكتاب بذكر اسماعيل بن ابراهيم ... «
اهللا عليه و بعض ماذكره ابن إسحاق في هذا الكتاب، مما ليس لرسول اهللا صلي 

آله و سلم فيه ذكر والنزل فيه من القرآن شيء و ليس سببا لشيء من هذا 
 اإلختصار و أشعارا ذكرها الكتاب و التفسيرا له و الشاهدا عليه لما ذكرت من

حدا من أهل العلم بالشعر يعرفها و اشياء بعضها يشنع الحديث به و بعض لم أر أ
 بروايته و مستقص إن شاء اهللا ا البكاييقرلنيالناس ذكره وبعض لم يسوء بعض 

سيرة ابن هشام، چاپ  (»...تعالي ما سوي ذلك منه بمبلغ الرواية له و العلم به 
  )4مصر، الجزء األول، صفحه 

و من اگر خدا بخواهد اين كتاب را با سخن از اسماعيل فرزند ابراهيم ... «: يعني 
كنم،  اسحاق در اين كتاب ياد كرده ترك ميو برخي از امور را كه ابن ... كنم  آغاز مي

 در آنها نرفته و چيزي از قرآن در آن زمينه �يعني سخناني را كه ذكري از رسول خدا
شود و در تفسيراين  اين كتاب شمرده نمي) تأليف و تدوين(نازل نشده، و از اسباب 

نتواند بود، همه را ام  آيد و گواه و شاهدي بر آنچه به اختصار ياد كرده كتاب به كار نمي
گذارم و نيز اشعاري را كه ابن اسحاق آورده و هيچ يك از شعرشناسان را نديدم  وا مي

نمايد و   كه سخن گفتن از آنها زشت مياي از امور را ناسد و همچنين پارهكه آنها را بش
كنم و اخباري را كه  شود همه را در اين كتاب رها مي  به نزد برخي ناپسند شمرده مي

بكّائي در روايت خويش نياورده و به صحت آن اخبار براي ما اعتراف ننموده كنار 
 بخواهد از طريق روايت و علم،  ديگر امور اگر خدايتعاليةنهم و جز اينها دربار مي

  .»رسانم پژوهش را به نهايت مي
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 شود، روش نقد و تصحيح آثار از روزگاران ديرينه در ميان همانگونه كه مالحظه مي
نويسي قرين شده است زيرا چنانكه گفتيم سيرة ابن  مسلمين وجود داشته و با فنّ سيره

 در دسترس داريم بنابراين �اي است كه دربارة پيامبر گرامي اسالم ترين سيره هشام كهن
اند كه پس از گردآوري مدارك به تنقيح  علماي مسلمين از دورانهاي نخستين برآن بوده

 و البتّه در اين باره هر 1ند و سره را از ناسره جدا سازندو تهذيب آنها بپرداز
شناسي در خور توان خويش به اجتهاد پرداخته و لذا ممكن است در همان سيرة  تاريخ

ابن هشام كه سيرة ابن اسحاق را نقد كرده باز هم روايت و حكايتي موردپسند نقّادان 
 مديون �وهش از سيرة پيامبر اكرمخالصه آنكه علماي اسالم در پژ. ديگر نيفتاده باشد

  !نيستند» بيست و سه سال«ها و يا أمثال نويسندة كتاب  غربي
ورزي است و  بويژه كه اثار اين أفراد، مملو از اغالط و انباشته از كج فهمي و غرض

داند كه اساساً روش تحقيق صحيح و نقد علمي  اگر كسي اهل تحقيق باشد خوب مي
مسلمين بنيان نهادند و پيش از اينكه غريبان و پيروان شرقي ايشان دربارة تاريخ را خود 

مشهورش طريقة » مقدمة«در اين باب سخن بگويند عبدالرّحمن بن خلدون در 
را مطرح ساخت و تصريح كرد كه مورخ بايد علل پديدآمدن » نويسي تحليلي تاريخ«

ها را در  ل عمومي جامعههاي تاريخ جستجو كند و احوا رويدادها و حوادث را در صحنه
آميز و مجعول و نابخردانه را به كنار نهد، وي در آغاز شاهكار  نظر گيرد و روايات افسانه

  : نويسد  خويش مي

_________________________________________________________________________ 

اي  از كتابش اعتراف نموده كه علم111ود نويسندظ بيست و سه سل در صفحة شگفت آن كه خ -1
هر قدر فاصله «: نويسد  اند چنانكه مي ورات كتب گذشته را نپذيرفتهاسالمي بسياري از روايات و مأث

زماني و مكاني فزوني گرفته است حجم معجزات به شكل ناموجهي بزرگ شده تا آنجا كه سياري از 
 .»اند قان اسالمي آنها را ناروا و غيرقابل قبول دانستهعلماء و محقّ
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خبار األيام و جمعوها إن فحول المؤرخين في اإلسالم قد استوعبوا أ«
  صفحات الدفاتر و أودعوها و خلطا المتطفلون بدسائس من الباطلوسطروها في

 و هموا فيها و ابتدعوا و زخارف من الروايات المضعفة لفقوها و وضعوها و
وها إلينا كما سمعوها و لم فتفي تلك اآلثار، الكثير ممن بعدهم و اتبعوها وأدا

و لم يراعوها و الرفضوا ترهات األحاديث و   أسباب الوقائع و األحواليالحظوا
ل يقذف بشهاب النظر شيطانه و والحق اليقاوم سلطانه و الباط... ا هالدفعو

مقدمة ابن خلدون  (.»الناقل إنما هو يملي و ينقل و البصيرة تنقد الصحيح إذا تمقل
  )4چاپ بغداد، صفحة 

مورخان برجسته در اسالم، أخبار روزگاران گذشته را به طور جامع گرد «: يعني 
اند،  به امانت سپرده) گانبراي آيند(اند و  اند و آنها را در صفحات كتابها نگاشته آورده

اند و در كار آنها  خواران تاريخ، آن اخبار را به نيرنگهاي باطل درآميخته ولي ريزه
اند و  اند و روايات باطل و ضعيفي را با آثار صحيح، تركيب و جعل كرده ها نهاده بدعت

د وچنانكه از ان هاي آنانرا پيروي نموده  اند ساخته بسياري از كساني كه پس از ايشان آمده
آنكه در علل پديدآمدن وقايع تاريخ و أحوال  اند بي ايشان شنيده اند به ما رسانده

اما در برابر ... گوناگون، انديشه كنند و أخبار بيهوده و باطل رابه كنارنهاده مردود سازند
شود  اهريمن باطل به شهاب انديشة درست رانده مي سلطنت حقّ پايداري نتوان كرد و

پردازند اما بينش نافذ به نقد أخبار  كنندگان اخبار تنها به امالء و بازگفتن آثار مي لو نق
  .»گزيند گمارد و اثر صحيح را برمي همت مي

كند و سپس به نقد برخي از  با اين پيشگفتار، كتاب خويش را آغاز مي» ابن خلدون«
گويد و در  يخ سخن ميهاي تار پردازد و از تحقيق در روش أخبار ناصواب مورخان مي

كند و راه و رسم  خالل گفتار گستردة خود برخي از قوانين تاريخ را عرضه مي
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ه غرب را بآموزد بطوريكه پژوهشها و نوآوريهاي او دانشمندان  نويسي علمي را مي تاريخ
به زبان » مقدمة ابن خلدون«ه كه پيش از ترجمة تحسين و تجليل واداشته است بويژ

يكو ه فلسفة تاريخ را بنياد نهاد، وكردند نخستين دانشوري ك پاييان گمان ميه، اروفرانس
Vicoلين دانشمدي كه جامعه بودشناسي علمي را مطرح ساخت، اگوست كنت   و او

Auguste Conte ويكو«را كه سه قرن و نيم پيش از » ابن خلدون« بود ولي از آن پس «
و » فلسفة تاريخ«زيسته بنيانگذار  مي» آگوست كنت«و چهار قرن و نيم قبل از 

بنابراين قرنها پيش از آنكه غربيها يا غربزدگان از روش . شمردند» شناسي جامعه«
اي از نوابع جهان اسالم به اين مهم پرداخته و قواعد  نويسيِ علمي بحث كنند، نابغه تاريخ

  .آن را به دست داده است
  

  !انكار خصائص بشري در پيامبر
  : نويسد   به دنبال سخنان گذشتة خود مي»بيست و سه سال«ب نويسندة كتا

اند از وي يك وجود  مسلمين نيز به تاريخ حقيقي روي نياورده و پيوسته كوشيده[
خيالي، وجودي مافوق بشر و نوعي خدا در لباس يك انسان بسازند و غالباً خصايص 

 علّت و معلول را كه أصل اند و در اين كار حتّي رابطة ذات بشري او را ناديده گرفته
 23 (.]اند عالم حيات است به چيزي نشمرده و به همة آنها صورت خرق عادت داده

  ) 6سال، صفحة 
جز ماية ) الخ... اند  پيوسته كوشيده... مسلمين : (گرايي و ادعاي اينكه  اينگونه مطلق

خود وي در اثري ببار نخواهد آورد، زيرا » بيست و سه سال«مالمت براي نويسندة 
  : كند كه   از كتابش اعترافش مي107صفحة 
 چون انبياء �محمد: نويسد  محمد عبداهللا السمان در كتاب محمد رسول بشر مي[

ن رسالت او را از وؤن متولّد شد زندگي كرد و مرد، شديگر بشر بود، مانند ساير آدميا
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 108 و 107در صفحة » البيست و سه س« باز خود نويسندة .]حدود بشريت خارج نكرد
  : دهد كه  گزارش مي

» غُاله«كند كه  ال تأسف اعتراف ميبا كم... محمد عزّت دروزه، نويسندة فلسطيني [
اند كه ابداً با  مسلمين چون قسطالني راه كج در پيش گرفته و به مبالغاتي دست زده
از اسالم نشاني نصوص قرآن كريم سازگار نيست و حتّي در احاديث معتبر موثوق صدر 

مطابق نصوص قرآن همة : كند كه  شنفكر مسلمان اضافه مينويسندة رو... يابيم  آنها نمي
  .]انبياء، بشرهاي عاديند كه حقتعالي آنها را براي هدايت مردم برگزيده است

در كتابش » بيست و سه سال«اي از آثار مسلمين معاصر، كه نويسندة  اينها نمونه
هايي از كتب مسلمانان ديرينه در همين كتاب بنگريد كه  ه نمونهاما ب. آورده است

 : نويسد   مي110در صفحة ! كند نويسندة مزبور بازگو مي

أنا بشر أغضب و آسف كما يغضب «:  حديثي است از پيغمبر كه 1در صحيح بخاري[
صفحة  و در .]شوم آيم و متأثّر مي من بشرم چون ساير آدميان به خشم مي: يعني » البشر
  : نويسد   مي106 و 105
هايي كه صورتي قطعي و  گولدزيهر نيز معتقد است روايات و احاديث و سيره[

شوند  كنند، در هيچيك از تواريخ ديني جهان ديده نمي روشن از شارع اسالم ترسيم مي
در اين مستندات تالشي . دهند و همة آنها محمد را با تمام عوارض بشري نشان مي

ه است كه وي را از تمايالت بشري دور كنند بلكه بالعكس او را به صورت نگرفت
  .]سازند مؤمنان و اطرافيانش نزديك مي

و با وجود اين، آيا ! اند؟ ها را مسلمين گذشته و معاصر ننوشته آيا اين كتابها و سيره
  : رواست كه كسي بنويسد 

_________________________________________________________________________ 

 . هجري قمري256تأليف محمد بن اسماعيل بخاري، متوفّي در سال  -1
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) پيامبر(از وي اند  شيدهكو(!!) اورده و پيوسته مسلمين نيز به تاريخ حقيقي روي ني[
زهي ! ؟.]يك وجود خيالي، وجودي مافوق بشر و نوعي خدا در لباس يك لباس بسازند

  !گويي انصافي و تناقض بي
چنانكه در سخنان محمد عزّت (بر غُاله است، » بيست و سه سال«اگر ايراد نويسندة 

ههاي معتدل نامي شمارد و از گرو پس چرا عموم مسلمين را از زمرة ايشان مي) گذشت
 �گويي دربارة پيامبر خدا برد؟ آيا در طول تاريخ، علماي معتدلي كه با غلو و گزافه نمي

  اند؟ اند، وجود نداشته مخالفت ورزيده
  : دهد  هنگامي كه قرآن مجيد به پيامبر فرمان مي

� öö öö≅≅≅≅ èè èè%%%% !! !!$$$$ yy yyϑϑϑϑ ¯¯ ¯¯ΡΡΡΡ ÎÎ ÎÎ)))) OO OO$$$$ tt ttΡΡΡΡ rr rr&&&& ×× ××#### || ||³³³³ oo oo0000 öö öö//// ää ää3333 èè èè==== ÷÷ ÷÷WWWW ÏÏ ÏÏ ii iiΒΒΒΒ ## ## yy yyrrrrθθθθ ãã ããƒƒƒƒ ¥¥ ¥¥’’’’ nn nn<<<< ÎÎ ÎÎ)))) �  ) 110: كهف(  
  .»رسد من فقط بشري هستم مانند شما كه به من وحي مي: مردم بگو به «

� ≅≅≅≅ èè èè%%%% HH HHωωωω ãã ããΑΑΑΑθθθθ èè èè%%%% rr rr&&&& óó óóΟΟΟΟ ää ää3333 ss ss9999 ““““ ÏÏ ÏÏ‰‰‰‰ΖΖΖΖ ÏÏ ÏÏãããã ßß ßß ÉÉ ÉÉ !! !!#### tt tt““““ yy yyzzzz «« ««!!!! $$ $$#### II IIωωωω uu uuρρρρ ãã ããΝΝΝΝ nn nn==== ôô ôôãããã rr rr&&&& || ||==== øø øø‹‹‹‹ tt ttóóóó øø øø9999 $$   )50: أنعام (� ####$$
  1.»دانم گويم كه گنجهاي خدا نزد من است و غيب نمي من به شما نمي: بگو «

� ≅≅≅≅ èè èè%%%% $$$$ tt ttΒΒΒΒ àà ààMMMMΖΖΖΖ ää ää.... %%%% YY YYææææ ôô ôô‰‰‰‰ ÎÎ ÎÎ//// zz zz ÏÏ ÏÏ ii iiΒΒΒΒ ÈÈ ÈÈ≅≅≅≅ ßß ßß™™™™ ”” ””����9999 $$ $$#### !! !!$$$$ tt ttΒΒΒΒ uu uuρρρρ ““““ ÍÍ ÍÍ‘‘‘‘ ÷÷ ÷÷ŠŠŠŠ rr rr&&&& $$$$ tt ttΒΒΒΒ ãã ãã≅≅≅≅ yy yyèèèè øø øø���� ãã ããƒƒƒƒ ’’’’ ÎÎ ÎÎ1111 ŸŸ ŸŸωωωω uu uuρρρρ öö öö//// ää ää3333 ÎÎ ÎÎ//// (( (( ÷÷ ÷÷ββββ ÎÎ ÎÎ)))) 

ßß ßßìììì ÎÎ ÎÎ7777 ¨¨ ¨¨???? rr rr&&&& �� ��ωωωω ÎÎ ÎÎ)))) $$$$ tt ttΒΒΒΒ ## ## yy yyrrrrθθθθ ãã ããƒƒƒƒ ¥¥ ¥¥’’’’ nn nn<<<< ÎÎ ÎÎ)))) �  ) 9: احقاف(  
شما چه رفتاري دانم كه با من و با  نو درآمدِ پيامبران نيستم و نميمن : بگو «

  .»شود تابع چيزي و كسي نيستم خواهد شد جز آنچه به من وحي مي

_________________________________________________________________________ 

، أخباري را درباره خبر نبود ولي به حكم نبوت و وحياي مطلق از غيب با  به گونه�پيامبر اسالم -1
يح آمده است و ما در همين كتاب بخشي از آنها كرد كه در قرآن مجيد و احاديث صح آينده دريافت مي

داند و پيامبر جز مواردي كه به او وحي شده بود راهي  ايم و البته غيب مطلق را تنها خدا مي را نشان داده
 .به غيب نداشت
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� öö öö≅≅≅≅ èè èè%%%% tt ttββββ$$$$ yy yyssss öö öö7777 ßß ßß™™™™ ’’’’ ÎÎ ÎÎ nn nn1111 uu uu‘‘‘‘ öö öö≅≅≅≅ yy yyδδδδ àà ààMMMMΖΖΖΖ ää ää.... �� ��ωωωω ÎÎ ÎÎ)))) #### ZZ ZZ#### || ||³³³³ oo oo0000 ZZ ZZωωωωθθθθ ßß ßß™™™™ §§   )93: اسراء (  � ‘‘‘‘§§
  .»منزّه است خداوندم، آيا من جز بشري هستم كه رسالت يافته است؟: بگو «

� öö öö≅≅≅≅ èè èè%%%% $$$$ yy yyϑϑϑϑ ¯¯ ¯¯ΡΡΡΡ ÎÎ ÎÎ)))) àà ààMMMM≈≈≈≈ tt ttƒƒƒƒ FF FFψψψψ $$ $$#### yy yy‰‰‰‰ΨΨΨΨ ÏÏ ÏÏãããã «« ««!!!! $$ $$#### !! !!$$$$ yy yyϑϑϑϑ ¯¯ ¯¯ΡΡΡΡ ÎÎ ÎÎ)))) uu uuρρρρ OO OO$$$$ tt ttΡΡΡΡ rr rr&&&& ÖÖ ÖÖ����ƒƒƒƒ ÉÉ ÉÉ‹‹‹‹ tt ttΡΡΡΡ êê êê ÎÎ ÎÎ7777 •• ••ΒΒΒΒ �) 50: عنكبوت(  
  .»شكارمرساني آ ها تنها نزد خدا است و من فقط بيم همة معجزه: بگو «

� ≅≅≅≅ èè èè%%%% þþ þþ’’’’ ÎÎ ÎÎ oo ooΤΤΤΤ ÎÎ ÎÎ)))) ßß ßßNNNN öö öö���� ÏÏ ÏÏΒΒΒΒ éé éé&&&& ÷÷ ÷÷ββββ rr rr&&&& yy yy‰‰‰‰ çç çç7777 ôô ôôãããã rr rr&&&& ©© ©©!!!! $$ $$#### $$$$ TT TTÁÁÁÁ ÎÎ ÎÎ==== øø øøƒƒƒƒ èè èèΧΧΧΧ çç ççµµµµ ©© ©©9999 tt tt ÏÏ ÏÏ ee ee$$$$!!!! $$   )11: زمر (  � ####$$
ام كه خدا را بندگي كنم و دين خود را براي او خالص  من فرمان يافته: بگو «

  .»سازم

� öö öö≅≅≅≅ èè èè%%%% þþ þþ’’’’ ÎÎ ÎÎ oo ooΤΤΤΤ ÎÎ ÎÎ)))) ßß ßß∃∃∃∃%%%% ss ss{{{{ rr rr&&&& ÷÷ ÷÷ββββ ÎÎ ÎÎ)))) àà ààMMMM øø øøŠŠŠŠ || ||ÁÁÁÁ tt ttãããã ’’’’ ÎÎ ÎÎ nn nn1111 uu uu‘‘‘‘ zz zz>>>>#### xx xx‹‹‹‹ tt ttãããã ?? ??ΠΠΠΠ öö ööθθθθ tt ttƒƒƒƒ 88 88ΛΛΛΛ ÏÏ ÏÏàààà tt ttãããã �  ) 13: زمر(  
  .»ترسم اگر نافرماني خداي خود كنم از عذاب روزي بزرگ ميمن : بگو «

� öö öö≅≅≅≅ èè èè%%%% ’’’’ ÎÎ ÎÎ oo ooΤΤΤΤ ÎÎ ÎÎ))))  ss ss9999 ’’’’ ÎÎ ÎÎΤΤΤΤ uu uu####DDDD ÅÅ ÅÅgggg ää ää†††† zz zz ÏÏ ÏÏΒΒΒΒ «« ««!!!! $$ $$#### ÓÓ ÓÓ‰‰‰‰ tt ttnnnn rr rr&&&& ôô ôô ss ss9999 uu uuρρρρ yy yy‰‰‰‰ ÉÉ ÉÉ`̀̀̀ rr rr&&&&  ÏÏ ÏÏΒΒΒΒ  ÏÏ ÏÏµµµµ ÏÏ ÏÏΡΡΡΡρρρρ ßß ßßŠŠŠŠ #### ´´ ´´‰‰‰‰ yy yyssss tt ttGGGG ùù ùù==== ãã ããΒΒΒΒ �  
  )22: جن (  

  .»يابم دهد و جز او پناهگاهي نمي هيچكس مرا در برابر خدا، پناه نمي: بگو «

� ≅≅≅≅ èè èè%%%% HH HHωωωω àà àà7777 ÎÎ ÎÎ==== øø øøΒΒΒΒ rr rr&&&&  ÅÅ ÅÅ¤¤¤¤ øø øø���� uu uuΖΖΖΖ ÏÏ ÏÏ9999 $$$$ YY YYèèèè øø øø���� tt ttΡΡΡΡ ŸŸ ŸŸωωωω uu uuρρρρ #### …… ……#### ŸŸ ŸŸÑÑÑÑ �� ��ωωωω ÎÎ ÎÎ)))) $$$$ tt ttΒΒΒΒ uu uu !! !!$$$$ xx xx©©©© ªª ªª!!!! $$ $$#### 44   )188  :أعراف(� 44
من مالك هيچ سود و زياني براي خودم نيستم مگر آنچه خدا خواسته : بگو «

  .»باشد

� ≅≅≅≅ èè èè%%%% öö ööθθθθ ©© ©©9999 uu uu !! !!$$$$ xx xx©©©© ªª ªª!!!! $$ $$#### $$$$ tt ttΒΒΒΒ ………… çç ççµµµµ èè èè???? öö ööθθθθ nn nn==== ss ss???? öö ööΝΝΝΝ àà àà6666 øø øø‹‹‹‹ nn nn==== tt ttææææ �  )16  :يونس(  
ا اگر خواستِ خدا آن بود كه به من وحي نشود، تالوت قرآن بر شم: بگو «

  .»كردم نمي

� öö öö≅≅≅≅ èè èè%%%% uu uu#### öö ööDDDD tt ttóóóó ss ssùùùù rr rr&&&& «« ««!!!! $$ $$#### þþ þþ’’’’ ÎÎ ÎÎ oo ooΤΤΤΤ ÿÿ ÿÿρρρρ ãã ãã���� ãã ããΒΒΒΒ ùù ùù'''' ss ss???? ßß ßß‰‰‰‰ çç çç7777 ôô ôôãããã rr rr&&&& $$$$ pp ppκκκκ šš šš‰‰‰‰ rr rr&&&& tt ttββββθθθθ èè èè==== ÎÎ ÎÎγγγγ≈≈≈≈ pp ppgggg øø øø:::: $$   )64  :زمر(  � ####$$
  .!»دهيد كه جز خدا را بندگي كنم اي جاهالن آيا مرا فرمان مي: بگو «
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 همة آنها را در اختيار مردم �با وجود اين فرمانهاي صريح قرآني كه پيامبر اسالم
توانند پيغمبر خود را به قول  توانستند يا مي مة علماي اسالمي ميقرار داه است آيا ه

  معرّفي كنند؟!! »نوعي خدا در لباس انسان«: نويسندة بيست و سه سال 
مگر نه آنكه گروهي از علماي اسالم در طول تاريخ، كتابهايي متعدد بر ضد غُاله و 

، كتاب »ابوعلي يحيي بن كامل«اثر  1مانند كتاب الرد علي الغاله! اند؟ گويان نوشته گزافه
ابومحمد «، كتاب الرد علي الغُاله اثر »حسين بن سعيد اهوازي« اثر 2الرد علي الغاليه

 را ر كه آوردن نام همة آنها رشتة سخنو بسياري از كُتب ديگ» حسن بن موسي نوبختي
  3.كشاند به داراز مي

 خود گروهي از روايان حديث مگر نه آنكه بسياري از علماي فنّ رجال در كتابهاي
اند؟  اند، موثَّق نشمرده و روايات آنها را مقبول ندانسته را از آنرو كه به غلو شهرت داشته

  :اند  شود كه دربارة كسي نوشته مالحظه مي» رجال«آيا چند بار در كتب 

كان غاليا في المذهب فاسدا في الرواية اليكتب حديثه و اليعتمد علي «
شود و در روايت فاسد است و  او در مذهب از غاليان شمرده مي«: ني  يع4»مايروي

  !»دهند كند، اعتماد نشان نمي شود و اهل فنّ بر آنچه روايت مي حديث وي نوشته نمي
راويان أحاديثي ) از سنّي و شيعي(مگر نه آنكه هزاران محدث و فقيه و عالم اسالمي 

اند كه   روايت كرده�؟ نظير اينكه از پيامبر خدااند بر ضد غاله در طول تاريخ اسالم بوده

_________________________________________________________________________ 

 .، چاپ مصر، مطبعة اإلستقامة رجوع شود»ابن النّديم« فهرست 272به صفحه  -1
 .، چاپ مصر، مطبعة اإلستقامة رجوع شود»ديمابن النّ« فهرست 324به صفحة  -2
 .رجوع شود) 38 : 6(» خضيب بغدادي«اثر » تاريخ بغداد«به  -3
آمده است و در » محمبد بن جمهور«دربارة » خالصة األقوال في أحوال الرّجال«اين عبارت، در كتاب  -4

 .كنيم با اين قبيل تعبيرات مكرّر برخورد مي» رجال«كتب 
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بن مريم فإنما أنا عبد، فقولوا عبداهللا و طرت النصاري االتطروني كما أ«: فرمود 
دربارة من مبالغه نكنيد چنانكه مسيحيان دربارة فرزند مريم، از حد :  يعني »رسوله

. بندة خدا و فرستادة او: د اي هستم، بنابراين بگويي جز اين نيست كه من بنده. درگذشتند
  )، چاپ مصر204بخاري سنّي در صحيح خود، الجزء الرّابع، صفحة (

 : »تخذني عبدا قبل أن يتخذني نبياًاالترفعوني فوق حقي فإن اهللا «: و فرمود 
كه خداوند پيش از آنكه مرا به پيامبري گيرد به . مرا از آنچه حقّ من است باالتر نبريد

  )، چاپ سنگي324ابن بابويه شيعي در عيون أخبار الرّضا، صفحة . (تبندگي گرفته اس

هرچه خدا خواست و تو  = ما شاء اهللا و ماشئت: و به مردي كه به او گفت 

آيا مرا همتاي خدا قرار  = قل ما شاءاهللا وحده! أجعلتني هللا ندا؟: فرمود ! خواستي
 21سنّي در تفسيرخود، ذيل آية ابن كثير . (هر چه خداي يكتا خواست: بگو ! اي؟ داده

  )بقره، چاپ مصر

درود بر تو اي !! = السالم عليك يا ربي: و به مرد ديگري كه به او گفت 

چيست ترا، خدا از  = مالك، لعنك اهللا، ربي و ربك اهللا: فرمود !! خداوندمن
 ابوعمرو كشّي شيعي در. (است» اهللا«رحمتش دورت كند، خداوندِ من و خداوند تو 

  )، چاپ نجف254رجال خود، صفحة 

اللهم التجعل قبري وثنا : و براي پس از مرگش در دعا به درگاه خداوند گفت 
مالك بن أنس سنّي  (.!خدايا مگذار قبر من همچون بتي شود كه آنرا عبادت كنند = يعبد

  )، چاپ مصر143در كتاب الموطّأ، الجزء األول، صفحة 
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قبر مرا قبله قرار مدهيد و آنرا  = ري قبلة و مسجداالتتخذوا قب: و نيز فرمود 
ابن بابويه شيعي در من اليحضره الفقيه، باب التّعزيه و الجزع عند . (گاه نكنيد سجده

  )، چاپ سنگي35المصيبه، صفحة 

يا فاطمه بنت محمد انقذي نفسك :  سفارش نمود �و به دخترش فاطمة زهرا
اي فاطمه دختر محمد، تو خود را  = ن اهللا شيئامن النار فإني و اهللا ما أملك لكم م

طبري  (.!از آتش نجات ده كه سوگند بخدا من در برابر خدا كاري برايتان نتوانم كرد
  ) سورة شعراء، چاپ مصر214سنّي در تفسير خود، ذيل آية

و احاديث بسيار ديگر از اين نمونه، كه ذكر همة آنها در اينجا ميسر نيست و در 
آيا راويان اين احاديث چه كساني جز علماي . شوند يث به فراواني يافت ميكُتب حد

كنندگاني، پيامبر را به صفات خدايي متّصف  اند؟ و آيا چنين روايت مسلمين بوده
  اند؟ً كرده

 �بينيم كه دربارة پيامبر اسالم شايد گفته شود كه ما امروز بسياري از مسلمانان را مي
گويند و اوصافي به آنان  گذرند و سخنان غلوآميز مي  در ميو امامان خود از اندازه

  !ماند دهند كه به صفات كبريايي مي نسبت مي
اند،   نبودهپاسخ آنست كه همة مسلمين چنين نيستند و در گذشته نيز بر اين طريقه

ي از خبر  دورانهاي اخير ميان گروههايي راه يافته است چنانكهها در اين قبيل انديشه
تنقيح «: صاحب كتاب » ممقاني«اند، از جمله  ر اماميه به اين حقيقت اشاره كردهمشاهي

آيد  كه از مهمترين كتب رجال اخير شيعة اماميه بشمار مي» المقال في أحوال الرّجال

إن أكثر مايعد اليوم من ضروريات المذهب في أوصاف اإلئمه «: نويسد  مي
تنقيح المقال،  (!.»العهد السابق من الغلولسالم كان القول به معدودا في عليهم ا

بيشتر أوصاف ائمه عليهم السالم كه «: يعني ) ، چاپ سنگي212المجلّد األول، صفحة 
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شود در روزگار گذشته اعتقاد به آنها غلو به شمار  امروز از ضروريات مذهب شمرده مي
  !»آمده است مي

 عليهم –ن شهرت دارد كه امامان به عنوان نمونه، درميان گروهي از معاصران چنا
 از احوال عموم خلق باخبرند و از اعمالشان آگاهي دارند و برخي از مردم را –السالم 

ولي نزديك به هشت قرن پيش، يكي از دانشمندان ! طلبند به زيارت مرقد خود مي
نقض «كتابي تصنيف كرده كه آنرا » شيخ عبدالجليل قزويني رازي«برجستة اماميه به نام 

نام نهاده است، در اين كتاب كه » مثالب النواصب في نقض بعض فضائح الروافض
مصطفي با جاللت و رفعتِ درجة «: نويسد   هجري نگاشته شده مي560حدود سال 

كنند و  دانست كه در بازارها چه مي نبوت، در مسجد مدينه با آنكه زنده بود نمي
م نكردي ندانستي، پس أئمه كه درجة انبياء أحوالهاي ديگر تا جبرئيل نيامدي و معلو

اند و از قيد حيات برفته،  ندارند و در خاك خراسان و بغداد و حجاز و كربالء خُفته
چگونه دانند كه احوال جهانيان بر چه حد است؟ اين معني هم از عقل و هم از شرع 

اند، اين معني  بيگانه، و جماعتي حشويان كه پيش از اين خود را بر اين طائفه بسته
اند بحمداهللا از ايشان بسي نماند و اصوليان شيعه از ايشان و از چنين دعاوي تبرّي  گفته
  ) به بعد304الدين محدث، صفحة  النقض، چاپ تهران، به كوشش جالل. (»اند كرده

 عليهم –آري، عقايد اصيل مذهب شيعة اماميه را در دورانهايي كه به روزگار ائمه 
 نزديكتر بودند و بامذاق ايشان آشنايي بيشتري داشتند، بايد يافت نه در ادواري – السالم

گروهي را به خروج از حد اعتدال افكنده و به ! كه فاصلة زماني و أحاديث آنچناني
پيمودن راه حشويان و أخباريها كشيده است، بويژه كه اسلوب فلسفي و عرفاني را در 

اند و البته  اند و از اين راه به مبالغه و غلو در افتاده ادهتفسير متون ديني نيز دخالت د
  .عتدل و محقّق در ميان اين فرقه از روزگاران كهن تاكنون بوده و هستندمعلماي 
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به هر حال عموم مسلمانان را درگذشته و حال در شمار غُاله آوردن، خود غلوي 
تر و  عية علمي دارند زشتشود و براي كسانيكه مخصوصاً دا ناروا و زشت شمرده مي

  .نارواتر است
  

  سوابق پيامبر قبل از بعثت
  : نويسد  نويسندة بيست و سه سال در پي سخنان گذشتة خود مي

يعني هنگامي كه به سنّ چهل سالگي رسيده است، اثر .  م610از اين طفل تا سال [
ير و ها و روايات آن زمان، خبر چشمگ مهمي در تاريخ نيست و حتّي در سيره

  )6 سال، صفحة 23]. (بينيم اي نمي العاده فوق
اين ادعا دو صورت دارد، يكي آنكه در كتابهاي سيره، كرامات و معجزاتي از دوران 
كودكي و جواني پيامبر نقل نشده، دوم آنكه مجاهدات علمي و مباحثات ديني و نبوغ 

اي خود توضيح مطلب نخست را در ج. سياسي و اجتماعي از آن حضرت سرنزده است
 خواهيم داد اما دربارة موضوع دوم بايد دانست كه نبودن چنين آثاري بهترين دليل بر

نبوده كه نياز به گذراندن مقدمات » خودساخته«آنست كه نبوت پيامبر، امري طبيعي يا 
سازي قبلي داشته باشد و پيامبر را به تدريج براي مراحل آينده آماده  پيشين و زمينه

اي در دوران چهل سالة قبل از بعثت روي داده بود با  و البتّه اگر حوادث برجسته. سازد
وجود آگاهي ياران و معاصران پيامبر از زندگاني او، قطعاً حوادث مزبور ضمن أخبار و 

شد، پس سكوت تاريخ در اين زمينه دليل روشني است بر آنكه  آثار، نقل و گزارش مي
مگير نداشته كه بتوان دعوت و رسالت او را مرحلة بلوغ اي چش  سابقه�پيامبر اسالم

طبيعي آن سوابق شمرد و حيثيت خداييِ رسالتِ وي را انكار كرد و قرآن مجيد همين 
  : فرمايد  شمرد، چنانكه مي معنا را از جمله براهين صدق دعوي پيامبر اسالم مي
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اگر خواستِ خدا جز اين بود، من قرآن را بر شما : به مخالفان خود بگو «

كرد، چنانكه پيش از اين،  خواندم و خدا بواسطة من از آن آگاهتان نمي نمي
 درنگ كردم و هيچ سخني از اين بابت از من نشنيديد، آيا عمري در ميان شما
  .»بريد؟ عقل را به كار نمي

اي كوچك ميان مردمي اندك زندگي كرده و اغلب  كسي كه مدت چهل سال در قريه
از احوال او با خبر بودند و به گواهي ايشان، در اين مدت نه از حكما و دانشمندان علم 

مذاهب و اديان عالم داخل شده، و نه اهل تشريع و آموخته و نه در هيچيك از 
آمده و نه بكار جنگ و سياست و  قانونگذاري بوده، و نه از شاعران و خطيبان بشمار مي

مبارزة قدرت پرداخته و نه دانش و حكمتي از او بروز كرده است، چنين مردي ناگهان 
از مباحث حكمت و اخالق آورد سرشار  كند و كتابي مي خود را فرستادة خدا معرّفي مي

سابقه كه سخنوران عرب از  و سياست و قانون و آداب و تاريخ و جز اينها با اسلوبي بي
گردند، دانايان  مانند و شاعران در برابر آن عاجز مي اي همانند آن ناتوان مي آوردن سوره

هيچ تجربة و او بدون . بندند شوند و خردمندان بر حكمت او دل مي آيين او را پذيرا مي
نمايد و تنها با اميد و توكّل بخدا، عرب را در عين تعصب شديد  تنه قيام مي پيشين، يك
كند و دعوت توحيدي خود را به  سازد و جامعه و نظامي نوين بر پا مي منقلب مي

  .جهانيان اعالم مي دارد
ش گيرد در برابر چنين كسي راه لجاج و عناد پيآيا رواست كه انسانِ عاقل و منصف 

  !و انكار نبوت و مأموريت او را آسان شمارد؟
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آري، آنچه دربارة پيشينة پيامبر، قبل از بعثت بايد گفت، اينست كه او داراي سرشت 
. 1شمردند گفتند و راستگو و پاكدامن مي او را محمد امين مي. اي بود اخالقيِ پسنديده

حبشه از وي پرسيد كه چرا او و  آنگاه كه نجاشي پادشاه �چنانكه جعفر بن أبيطالب

أيها الملك؛ كنا «: اند؟ چنين پاسخ داد  همراهانش از آيين قوم خود روي گردانده
ي الفواحش و نقطع األرحام نعبد األصنام و نأكل الميتة و نأتقوما أهل الجاهلية، 

و نسيء الجوار و يأكل القوي منا الضعيف، فكنا علي ذلك حتي بعث اهللا إلينا 
سيرة ابن هشام، چاپ مصر،  (.»... منا نعرف نسبه و صدقه و أمانته و عفافهرسوال

  )336القسم األول، صفحة 
كرديم و به كارهاي  ها را عبادت مي اي پادشاه؛ ما قومي نادان بوديم كه بت«: يعني 
كرديم و  بريديم و با همسايگان بدرفتاري مي پرداختيم و از خويشان خود مي زشت مي
بوديم تا خداوند  و بر اين احوال! خورد  در ميان ما نيرومند بود ناتوان را ميآنكس كه

_________________________________________________________________________ 

پيامبر جانبدار ستمديدگان و آزردگان نيز بود چنانكه پيش از اسالم برخي از افراد قومش در بعالوه،  -1
پيمان شدند و پيامبر نيز با آنان همراهي و موافقت نمود و در روزگار نبوت  ياري مظلومان با يكديگر هم

تحالفوا أن يردوا لقد شهدت في دار عبداهللا بن جدعان حلفا لودعيت به في االسالم ألجبت، : فرمود 
من در «يعني  ) 258صفحه : سيره ابن كثير، الجزء األول (الفضول علي أهلها و أن اليعز ظالم مظلوم 

پذيرم،  ترديد آنرا مي خانه عبداهللا بن جدعان شاهد پيماني بودم كه اگر در اسالم به آن فراخوانده شوم بي
ش برگردانند و نگذارند تا ستمگري، بر سوگند خوردند و پيمان بستند كه هر مالي را به صاحب

 .»اي چيره شود ستمديده
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 و پاكدامني او را 1رسولي ازخودمان به سوي ما فرستاد كه نژاد و راستگويي و امانت
  . تا آخر گفتارش2»...شناسيم مي

مغيره بن زراره در حضور يزدگرد پادشاه ايران اظهار داشت،  سخن را و شبيه اين
 و 3انكه محمد بن جرير طبري در تاريخ خود ضمن ماجراي فتح ايران آورده استچن

 ابوسفيان بن حرب در حضور هرقل امپراطور روم شرقي به همين معنا اعتراف نمود
  4.اند چنانكه در صحيح بخاري و ديگر كتب از خود او نقل كرده

  : فرمايد  ميو در قرآن كريم نيز به همين معني اشارت رفته است آنجا كه 
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ميان ايشان » حجراألسود«ماجراي نزاع قريش هنگام تعمير كعبه در تواريخ مشهور است كه بر نصب  -1
همه پذيرفتند كه در اين كار داوري را به نخستين » ابا اميه بن مغيره«رقابت و خالف افتاد و به پيشنهاد 

 بود همه �شود و اولين كس كه آنروز پاي به درون خانه نهاد محمد  كه به كعبه داخل ميكسي سپارند
 چون از �محمد! هذا األمين، رضينا، هذا محمد اين امين است راضي شديم، اين محمد است: گفتند 

د تا هر اي را گرفت و بر زمين گسترد و سنگ را در ميان آن نهاد و فرمو اختالفايشان با خبر شد پارچه
اي از پارچه را برگيرند و بنزد خانه ببرند و سپس با دست خود آنرابرداشت و به جايگاهش  كدام گوشه

 و 290، و به التاريخ الطبرّي، الجزء الثاني، صفحة 197به سيره ابن هشام، القسم األول، صفحة . (نهاد
 ). نگاه كنيد33السيرة النبوية، اثرحافظ ذهبي، چاپ بيروت، صفحظ 

آوريم و در اين باره عالوه بر سيره ابن هشام، به سيره  را در آينده مي» جعفر بن ابيطالب«تمام سخن  -2
نيز ) 31الجزء الثّاني، صفحة (و سيرة الحلبية، چاپ مصر ) 20الجزء الثّاني، صفحة (اپ مصر چابن كثير، 

 .رجوع كنيد
 ).500الجزء الثّالث، صفحة (تاريخ الطّبري، چاپ مصر  -3
 ...).، باب دعاءالنّبي إلي اإلسالم و النبوة55الجزء الرّابع، صفحة (صحيح بخاري، چاپ مصر  -4
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نشناختند كه او را ) به صدق و پاكدامني و امانت(مگر رسول خود را «
  .!؟»منكرند

  : كند  گويي آية كريمه اين معنا را تلقين مي
ستي سخن نگفته چگونه كسي كه عمري در ميان خلق زيسته و با آنها جز به را

شود در سنين متانت و پختگي بدون هيچ نيازي خود را به دروغ، فرستادة خدا  مي
  !هايش را كالم خدا معرّفي كند؟ بشمرد و انديشه

! ورزد چگونه از افتراي بر خالق إبا نكند؟ بستن بر خلق دريغ مي آن كس كه از دروغ
ي احراز نبوت سبب شد كه نور الهي بر او همين سوابق پاكيزه و لياقت ذاتيِ پيامبر برا

  : بتابد كه به قول قرآن مجيد 
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داند تا رسالت خويش را در كجا نهد و بار آنرا بر دوش چه  خداوند بهتر مي«

  .»كس گذارد
أخبار چشمگيري دربارة پيامبر پس، اظهار اين معنا كه پيش از سنين چهل سالگي 

ود كه از متانت عقل و طهارت خُلق آنحضرت  شبا اينكه اخباري ديده مي! (بينيم نمي
د بلكه مؤيد درجة وش نه تنها موجب طعن و وهن مقام نبوت او نمي) 1كند حكايت مي

وريت يامبر كه مقارن با طلوع وحي و مأآري، دوران اخير عمر پ. رفيعة آن حضرت است
ممتاز باشد و در ! الهي بوده طبيعتاً بايد از دوران قبل به اندازة اهميت نبوت و رسالت

  .آفريني مؤثرتر افتد حادثه
  

  !سازي كرده است؟ آيا طبري، افسانه
  : نويسد  نويسندة بيست و سه سال در پي سخن خود مي

_________________________________________________________________________ 

 .به پاورقيهاي صفحات پيشين بنگريد -1



 خيانت در گزارش تاريخخيانت در گزارش تاريخخيانت در گزارش تاريخخيانت در گزارش تاريخ

 

42424242

 نوشته ولي محمد بن جرير طبري كه در اواخر قرن سوم هجري تفسيري بر قرآن[
 نويسد كه  سورة بقره، راجع به تولّد او مطلبي مي23است بدون مناسبت درذيل آيه 
بيني و رغبت مهارنشدني اسالف است به ساختن  نمودار انحراف از جادة واقع

بماند  تواند مورخ دهد كه حتّي مورخ نيز نمي عاميانه، و نقل آن به ما نشان ميهاي  افسانه
  : سورة بقره چنين است 23آية .  اساطير نشودو دستخوش پندارها و
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ايم شك داريد يك سوره مثل آن  هاگر در باب قرآن كه بر بندة خود فرستاد«

  .»بياوريد
اي  قبل از بعثت در مكّه آوازه«: نويسد  محمد بن جرير طبري در ذيل اين آيه مي

او  درافتاد كه پيامبري ظهورخواهد كرد بنام محمد كه شرق و غرب جهان به فرمان
د اسم پسر خود زايي بدان روزگار چهل زن در مكّه بار داشتند و هريك از آنها مي. درآيد

سخافت اين گفتار آشكارتر از » گذاشت تا مگر او همان پيغمبر موعود باشد را محمد مي
از  اي در مكّه بوده و نه كمترين اثري آن است كه دربارة آن چيزي گفته آيد، نه آوازه

  )7 و 6بيست وسه سال، صفحة ].! (رسالت مردي بنام محمد
كند و در سيرت پيامبر كتاب  يخ اسالم ميمردي ادعاي تحقيق در تار! شگفتا

دهد ولي به خود  نويسد و ديگر مورخان را در معرض مالمت و طعن قرار مي مي
اي به مدارك أصليِ تاريخ و سيره نظر افكند و آنچه را كه در  دهد تا لحظه زحمت نمي

  !تاريخ؟آيا اين است روش پژوهش و تحقيق در ! جايي ديده با مدارك مزبور مقابله كند
نسبت داده دروغ محض است؛ طبري » ابن جرير طبري«به  آنچه نويسنده در اينجا

هاي موجود از  هرگز در تفسير خود چنين خبري نقل نكرده و در هيچيك از نسخه
  .شود تفسير طبري، اين حكايت ديده نمي
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 با كند و سپس  از سورة بقره، ابتداء آية مذكور را خود تفسير مي23طبري ذيل آية 
آورد و قول عبداهللا بن  اسناد مختلف آراء صحابه و تابعان را در تفسير آية شريفه مي

اي به  دهد و تفسير آيه را بدون كمترين اشاره را بر اقوال ديگران ترجيح مي عباس
  .رساند داستان مزبور به پايان مي

 سال در 23آميز كه نويسندة  و آن خطابة توبيخ! اين دروغ واضح و اين تهمت فاضح
  !اي دارد؟ جز رسوايي براي خود او چه نتيجه! مذمت طبري سر داده

دانيم كه لغزش نويسندة بيست و سه سال از كجا است؟ اخيراً كتابي به  آري ما مي
زبان پارسي دربارة قرآن مجيد انتشار يافته كه از روي نُسخ كهنه و خطّي چاپ شده 

اين كتاب را در زمان منصور بن . اند نهاده» طبريترجمة تفسير «: است و بر آن، عنوان 
نيست چنانكه از مقايسة مندرجات » تفسير طبري«اند و ترجمة  نوح ساماني تأليف كرده

شود، جز اينكه نويسندگان اين كتاب، تفسير  ي دانسته ميبآن با تفسير طبري به خو
ست و سه سال كه حوصلة نويسندة بي. اند اند و از آن بهره برده دست داشتهطبري را در 

تتبع و مقابلة متون را ندارد، چنان پنداشته كه اين ترجمه، از تفسير محمد بن جرير 
طبري است و به خود اجازه داده تا آن مورخ بزرگ اسالمي را قدح كند و بر او ناروا 
و گويد، با اينكه پيش از اين گفتيم كه طبري در ذكر حوادث تاريخ، بيشتر بر گردآوري 

نقل أخبار عنايت دارد نه بر تصحيح و تنقيح آثار، چنانكه خود او به اين معنا در 
تاريخش تصريح كرده است و در كتاب تفسير نيز رسم او بر اينست كه اقوال گوناگون 

گزيند و به همين مناسبت تفسير وي به  كند و سپس، يكي را از ميان برمي را بازگو مي
نامگذاري شده است، پس به فرض آنكه چنين » القرآنجامع البيان في تأويل آي «

  .داستاني در اين تفسير آمده بود باز هم جاي ايراد و طعن بر طبري نبود
  

  !در انتظار پيامبر موعود
  :اما اين سخن كه گويد 
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مردي بنام  بوده و نه كمترين اثري از رسالت) از ظهور پيامبر(اي درمكّه  نه آوازه[
  ].محمد

خبري نويسندة بيست و سه سال دربارة تاريخ قديم عرب  ت كه از بيگفتاري اس
  .كند، بلكه بر ناآگاهي او از كتب آسماني گذشته داللت دارد حكايت مي

اين خبر پراكنده شده بود كه در آينده، ) يثرب(پيش از اسالم در ميان مردم مدينه 
كشد و  رستان به پيكار ميپ پيامبري از ميان عرب برانگيخته خواهد شد كه كارش با بت

اين خبر را يهوديان مهاجر، كه . يابد مي گردد و قدرت و شكوه بسيار بر آنان پيروز مي
بردند، در ميان عرب انتشار  ها بسر مي قبالً به عربستان هجرت كرده بودند و در قلعه

 يهود از كتب مقدسة» اشعياء نبي«اي بود كه در كتاب  منشأ اين پيشگويي وعده. دادند
 جزيره«با الهام از خداوند نويد داده بود كه در » اشعياء«بر طبق اين وعده، . آمده است

پيامبري ) كه قريش از اين شاخه بودند(» قيدار«از شاخة » اسماعيل«از نژاد » العرب
خواند و ديدگان نابينا را با آيات خدا  كند و او گمراهان رابه راه خدا فرا مي ظهور مي

كند و ظلمت را به نور و كژي را به راستي مبدل  و گوشهاي ناشنوا را باز ميگشايد  مي
رسد و سرانجام بر دشمنان  پرستان در برابر دعوت او به جايي نمي سازد و تالش بت مي

و » رسول خدا«و » مسلم«و » بنده«خويش غلبه خواهد كرد و تأكيد شده بود كه او 
ويي از روزگار كهن تاكنون محفوظ مانده و اين پيشگ. است» بزرگ دارندة شريعت«

  .اينك نيز به همراه تورات چاپ شده و در دسترس است
ي در ناي كه به زبان عبرا را از نسخه» اشعياء«دانم عبارات كتاب  در اينجا مناسب مي

اسرائيل به طبع رسيده و در همانجا به انگليسي ترجمه شده بياورم و سپس ترجمة 
اند نيز نقل كنم و پس ازآن،  يحيان لبنان از زبان اصلي به عربي آوردهديگري را كه به مس

اي ديگر راكه به دست مترجمان مسيحي انگليس از عبري به پارسي برگردانده  ترجمه
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هاي گوناگون اطمينان  شده و در لندن به چاپ رسيده بازگو كنم تا از مقابلة ترجمه
  .بيشتري حاصل شود

به زبان انگليسي به نقل از نسخة مطبوع در » اشعياء«ب و اينك ترجمة عبارات كتا
  :» اسرائيل«

9- Behold, the former things are come to pass, and new things do I 
declare : before they spring forth itell you of them. 

10- Sing unto the lord a new song, and his praise from end of theearth, ye 
that go down to the sea, and all that is therein; theisles, and the inhabitants 
thereof. 

11- Let the wildereness and the cities there of lift up their voice, the 
villages that KEDAR doth inhabit : let the inhabitants of Sela sing, let them 
shout from the top of the mountains. 

12- Let them give glory unto the lord, and declare his praise in the 
islands. 

13- The lord shall go forth as a mighty man, he shall stir up jealousy like 
a man of war : he shall cry, yea, roar; he shall prevail against his enemies. 

14- I have long time holden my peace; I have been still, and refrained 
myself… . 

16- And I will bring the blind by a way that they knew not, I will lead 
them in pats that they have not Known ; I well make darkness light before 
them, and crooked things straight. 

These are the things which I have done, and I have not forsaken them. 
17- They shall be turned back, they shall be greatly ashamed, that trust in 

graven images, that say to the moltem images Ye are our gods. 
18- Hear, ye deaf; and look, ye blind, that ye may see. 
19- Who is blind, but my servant? or deaf, as my messenger that I sent? 

Who is blind as he that is recompensed, and blind as the lord’s servant? 
20- Seeing many things, but thou observest not : opening the ears, but 

none heareth. 
21- The lord was well I plesed forhis righteousness; sake, to magnify the 

law, and to make it honourable  1 *  

_________________________________________________________________________ 

* JERUSALEM BIBLE PUBLISHIG CO. LTD. 

HAMADPIS LIPHSHITZ PRESS JERUSALEM, PAGE 975. 
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  : » لُبنان«به عربي به نقل از نسخة مطبوع در » اشعياء«و اينست ترجمة عبارات كتاب 

  .م بهاكُمعلِنبت اُهوذا األوليات قد أتت، و الحديثات أا مخبربها قبل أن ت -9
غنوا للرب أغنية جديدة تسبيحه من أقصي األرض أيها المنحدرون في  -10

  .ه و الجزائروسكانهاؤالبحر و مل
م سكان نرفع البرية و مدنها صوتها، الديار التي سكنها قيدار، لتترلت -11

  .سالع من رؤوس الجبال ليهتفوا

  .ليعصواالرب مجدا و يخبروا بتسبيحه في الجزائر -12

الرب كالجبار يخرج كرجل حرب ينهض غيرته، يهتف و يصرخ و يقوي  -13
  .علي أعدائه

  .... قدصمت منذ الدهر سكتت -14

يهم، العمي في طريق لم يعرفوها في مسالك لم يدروها امشّو اسير  -16
  .ات مستقيمة، هذه األمور أفعلها و الأتركهمجأجعل الظلمة أمامهم نورا و المعو

قد أرتدوا إلي الوراء يخزي خزيا المتكلّمون علي المنحوتات القاتلون  -17
  .للمسبوكات أنتن آلهتنا

  .ا لتبصرواأنظرو أيها الصم اسمعوا أيها العمي -18

إالعبدي و أصم كرسولي الذي ارسله، من هو أعمي  من هو أعمي -19
  .كالكامل و أعمي كعبد الرب

  .ناظر كثيرا و التالحظ، مفتوح األذنين و اليسمع -20
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  .الرب قد سر من أجل بره يعظم الشريعة و يكرمها -21
  )1952روت الكتاب المقدس، األشعياء، االصحاح الثّاني و األربعون، چاپ بي(

و اين نيز ترجمة عبارات كتاب اشعياء است به زبان پارسي، به نقل از نسخة مطبوع 
  :» لندن«در 
كنم و قبل از آنكه به   اينك وقايع نخستين واقع شد و من از چيزهاي نو إعالم مي-9

  .دهم وجود آيد شما را از آنها خبر مي
ها و ساكنان   آن است، اي جزيرهرويد و اي آنچه در  اي شما كه به دريا فرو مي-10

  .آنها سرودِ نو، را بخداوند و ستايش وي را از أقصاي زمين بسراييد
هايي كه أهل قيدار در آنها ساكن باشند آواز خود را   صحرا و شهرهايش و قريه-11

  .بلند نمايند و ساكنان سالع ترنم نموده از قلّة كوهها نعره زنند
  .ها بخوانند صيف نمايند و تسبيح او را در جزيرهرا تو  براي خداوند جالل-12
 خويش را تآيد و مانند مرد جنگي غير ن مي  خداوند مثل جبار بيرو-13
  .انگيزد، فرياد كرده نعره خواهد زد و با دشمنان خويش غلبه خواهد نمود برمي
  . ..اينك نعره خواهم زد...  از زمان قديم خاموش و ساكت مانده خودداري نمودم-14
اند، رهبري نموده، ايشان را به طريقهايي كه   و كوران را به راهي كه ندانسته-16

عارف نيستند هدايت خواهم نمود، ظلمت را پيش ايشان منور و كجي را به راستي مبدل 
  .اين كارها را به جا آورده ايشان را رها نخواهم نمود. خواهم ساخت

  .يد تا ببينيد اي كران بشنويد و اي كوران نظر كن-18
باشد مثل رسول من كه  كيست كه مثل بندة من كور باشد و كيست كه كَرْ -19
  .ور باشد مثل مسلِم من و كور، مانند بندة خداوندكفرستم، كيست كه  مي

گشايد، ليكن خود  داري، گوشها را مي بيني اما نگاه نمي  چيزهاي بسيار مي-20
  .شنود نمي
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دل خود پسند آمد كه شريعت خويش را تعظيم و تكريم  خداوند را به خاطر ع-21
  )1954، چاپ لندن، 32كتاب أشعياء نبي، باب  (.نمايد

  : اين پيشگويي در هشت موضع با پيامبر اسالم و نهضت مبارك او انطباق دارد 
ها و ساكنان آنها و صحرا و شهرهايش خدا را ستايش  جزيره: نخست آنكه گويد

اي  دانيم عربستان در عين آنكه جزيره و ما مي) است دي در پيزيرا رسالت جدي(كنند 
فارس و بحر عمان و بحر احمر را در پيرامون دارد،  عدن وخليج است بزرگ كه خليج

اند و حادثة موعود علي القاعده بيش از سايرين بايد  بسياري از مردمانش اهل صحرا بوده
  .با عربستان پيوند داشته باشد

كه ذكر آنها در پيشگويي رفته است، بنابر آنچه در كتاب » قيدار«دوم آنكه اهل 
هستند و اين معنا را » اسماعيلي«آمده، همان عربهاي » سمعاني«اثر » أنساب العرب«

در » قاموس كتاب مقدس«هاكس آمريكايي، نويسندة . اند علماي غيرمسلمان نيز پذيرفته
  :نويسد  اين باره مي

و پدر ) 13 : 25پيدايش (پسرِ دومينِ اسماعيل است ) ستپو بمعناي سياه(قيدار «
اش (مشهورترين قبايل عرب بود و بالد و مملكت ايشان نيز قيدار خوانده شده است 

باشند و بدويان، ايشان را  و همواره شبانان چادرنشين بوده و مي) 28 : 49 ار – 16 : 21
  1.»شده در شهرها مسكن گزيدندلكن برخي از ايشان متمدن و شهري ) 5: غزا (گويند 

در سلسلة پدران عرب ضبط شده » قيدار«در سيرة ابن هشام و تاريخ طبري نيز نام 
از (يعني قوم عرب » قيدار«شود كه اهل صحرا، همان فرزندان  بنابراين معلوم مي. *است

  .اند كه رسالت تازه با آنها رابطه دارد)نژاد اسماعيل

_________________________________________________________________________ 

  .706ريكايي، صفحة چاپ بيروت در مطبعه آم» قاموس كتاب مقدس« -1
الجزء (چاپ مصر » تاريخ الطّبري«و ) 5القسم األول، صفحه (ابن هشام، چاپ مصر » السيرة النبوية «-*

 ).276الثّاني، صفحه 
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كه در » داوند بمنزلة مرد جنگي و غلبة بر دشمنانظهور خ«: سوم آنكه تعبير 
دهد كه مؤيد به  پيشگويي آمده با بكار بردن كنايه و تشبيه، از نهضت جديدي خبر مي

تأييدات الهي بوده و مظهر مشيت خدا است و در پيكار با دشمنان به ياري خداوند بر 
ظهور كرد و ) اسماعيلي( عرب گردد و اين نيز با نهضت اسالم كه در ميان آنان پيروز مي

  .بر دشمنان فائق آمد، موافقت دارد
از «: گويد  چهارم آنكه، اين تعبير در پيشگويي كه پس از ذكر غلبه بر دشمنان مي

ت دالل» اينك نعره خواهم زد... زمان قديم خاموش و ساكت مانده خودداري نمودم 
و در (مدتهاي مديد مسدود بود دارد بر اينكه باب جهاد با دشمنان حقّ پس از آنكه 

با ظهور پيامبر موعود مفتوح خواهد )  و پس از او همچنان بسته ماند�روزگار عيسي
و ديگران » مديانيان« به امر خدا گشوده شد و او با �گشت، چنانكه در عصر موسي

پيامبر اسالم هم در برابر حملة ستمگرانة قريش و ) 21تورات، سفر اعداد، باب (جنگيد 
  .خيانت هولناك يهوديان فرمان به دفاع مسلّحانه و جهاد داد

پرستان كه بر اصنام خود اعتماد كرده بودند،  پنجم آنكه به تصريح اين پيشگويي، بت
از ي نادرست خويش شرمنده خواهند شد و اين بخش أپس از غلبة نهضت توحيد، از ر

ه عباس بن عبدالمطلّب عموي آورد آنگاه ك پيشگويي، ماجراي فتح مكّه را به ياد مي
  :  به او فرمود � برد، پيامبر اكرم�پيامبر، ابوسفيان بن حرب را به حضور رسول خدا

واي بر تو اي = ؟ يحك يا أباسفيان؛ ألم يأن لك أن تعلم أنه ال إله إال اهللاو
يان اباسفيان؛ آيا هنگام آن نرسيده كه بداني جز خدا، كسي شايستة بندگي نيست؟ ابوسف

بر ضد پيامبر بياد داشت ...) از بدر و أحد و خندق (كه همة جنايتها و جنگهاي خود را 

بأبي أنت و : و با اين همه، نرمي و بزرگواري آن حضرت را احساس كرد، پاسخ داد 
واهللا ظننت أن لو كان مع اهللا إله غيره ! أمي؛ ما أحلمك و أكرمك و أوصلك
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ر و مادرم فدايت باد؛ چقدر بردبار و بزرگوار و به پد = 1لقد أغني عني شيئا بعد
سوگند بخدا گمان دارم كه اگر با خدا، معبود ديگري وجود ! خويشاوندان مهربان هستي

  !داشت كه كاري براي من صورت داده بود
  . او را با همة جناياتش بخشود�و پيامبر گرامي

پيشگويي بر آنها تكيه شده، كه در اين » مسلم«و » رسول«و » بنده«ششم آنكه كلمات 
اند، چنانكه   را با آنها توصيف كرده�هايي است كه در اسالم، پيامبر دقيقاً همان واژه

گواهي  = أشهد أن محمدا عبده و رسوله: گويند  مسلمين در نمازهاي خود مي
  : و در قرآن مجيد آمده . ، بنده و رسول او است�دهم كه محمد مي

�  ...ßß ßßNNNN öö öö���� ÏÏ ÏÏΒΒΒΒ éé éé&&&& uu uuρρρρ ÷÷ ÷÷ββββ rr rr&&&& tt ttββββθθθθ ää ää.... rr rr&&&& zz zz ÏÏ ÏÏΒΒΒΒ tt tt ÏÏ ÏÏϑϑϑϑ ÎÎ ÎÎ==== óó óó¡¡¡¡ ßß ßßϑϑϑϑ øø øø9999 $$   )91  :نمل(  � ####$$
  .»ام كه از مسلمين باشم من فرمان يافته) بگو(«

شود كه  فهميده مي» شنود گشايد ليكن خود نمي گوشها را مي«: هفتم آنكه، از عبارت 
گيرد و تنها  از كسي چيزي فرا نمي) در دين(دهد ولي  پيامبر، ديگران را آموزش مي

  : حي دارد و اين معنا همان است كه در قرآن كريم آمده گوش به فرمان و

� ss ss ÷÷ ÷÷ββββ ÎÎ ÎÎ)))) ßß ßßìììì ÎÎ ÎÎ7777 ¨¨ ¨¨???? rr rr&&&& �� ��ωωωω ÎÎ ÎÎ)))) $$$$ tt ttΒΒΒΒ ## ## yy yyrrrrθθθθ ãã ããƒƒƒƒ      †††† nn nn<<<< ÎÎ ÎÎ)))) ((   )15  :يونس(  � ))
  .»كنم تنها آنچه راكه به من وحي شود پيروي مي) بگو(«

كوربودن رسول نيز كنايه از همين معنا تواند بود، يعني كه پيامبر جز آنچه خداوند 
  : خوانيم  كند، چنانكه در قرآن كريم مي بيند و حكمي نمي چيزي نميدهد  به او نشان مي

_________________________________________________________________________ 

تأليف : » السيرة النبوية«و ) 403القسم الثّاني؛ صفحه (تأليف ابن هشام، چاپ مصر » السيرة النّبوية« -1
الجزء الثّالث، صفحه (چاپ مصر » السيرة الحلبية«و ) 549جزء الثّالث، صفحه ال(ابن كثير، چاپ مصر 

18.( 
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  .»تا بنابر آنچه خدا به تو نشان داد در ميان مردم حكم كُني«
دستورات نه آنكه تنها مبلّغ (رسول موعود، مروج شريعت و قانون است : هشتم آنكه 
  .و اين معنا نيز در قرآن مجيد مكرّر آمده، است) اخالقي باشد

خالصه آنكه، اوصاف مذكور با احوال پيامبر اسالم و شريعتي كه آورده، به شكل 
  .عجيبي انطباق دارد

 را به عرب رسانده بودند و خود پيشاپيش ظهور پيامبر �يهوديان، وعدة اشعياء نبي
گرويم و كتاب او را  گفتند كه چون آن پيامبر آيد، ما به وي مي پرستان مي موعود، به بت
كنيم و اين معنا نه تنها در تاريخ عرب آمده، بلكه در قرآن كريم نيز شواهد  تصديق مي

  :خوانيم  دربارة يهود مي» بقره«روشني دارد، از جمله آنكه در سورة شريفة 
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به (كند  چون كتابي از نزد خدا به سوي ايشان آمد كه تورات آنان را تصديق مي«

بر كافران پيروزي ) و پيامبر(با اينكه پيش از اين بدان كتاب ) انكار آن پرداختند
شناختند بيامد، او را انكار كردند، پس لعنتِ  جستند، ولي وقتي كه آنچه مي مي

  .»خدا بر منكران باد

عن عاصم بن عمر بن قتادة األنصاري عن «: نويسد  طبري در ذيل همين آيه مي
فينا واهللا و فيهم يعني في األنصار و في اليهود الذين كانو : م قالوا أشياخ منه

هم دهرا في قالو كنا قد علونا) ا جاءهم كتابولم(القصة يعني  جيرانهم نزلت هذه
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إن نبينا اآلن : الجاهلية و نحن أهل الشرك و هم أهل الكتاب فكانوا يقولون 
 بعث اهللا تعالي ذكره من قريش مبعثه قد أظل زمانه يقتلكم قتل عاد و إرم فلما

از «: يعني )  از سورة بقره89تفسير طبري، چاپ مصر، ذيل آية . (»و أتبعناه، كفروا به
به : طريق عاصم فرزند عمر بن قتاده أنصاري از قول شيوخ انصار رسيده است كه گفتند 

ازل شده؛ در ن) كه مجاور آنها بودند(خدا سوگند ماجراي اين آيه، دربارة ما و يهوديان 
دوران جاهليت روزگاري چند ما برايشان غلبه داشتيم با اينكه ما مشرك بوديم و ايشان 

شدن پيامبري فرا رسيده  گفتند اينك زمانِ برانگيخته آنها مي. شدند اهل كتاب شمرده مي
اما چون خدايي كه يادش بزرگ است ! خواهد كُشت» مإر«و » عاد«كه شما را مانند قوم 

او را پيروي كرديم آنها وي را ) أنصار(ي را از ميان قريش به رسالت برانگيخت و ما كس
  .!»انكار كردند

ظاهراً يهوديان بر أساس عقيدة إفراطي خود دربارة برتري نژاد و فضيلت قوم 
انتظار داشتند كه پيامبر موعود از ميان آنها برانگيخته شود، نه ازميان مردم » اسرائيل«

آيد كه پيامبر مزبور در ميان اهل  بدست مي» تورات«با اينكه از ! سواد مكّه مشرك و بي
مبعوث خواهد شد، ولي شايد گمان يهود چنان بود كه » عرب اسماعيلي«يعني » قيدار«

  !اند اين اشكال هم مرتفع گشته است چون آنها مجاور سرزمين عرب شده
  :شود  نگونه مالحظه مياين استنباط در آثار مسلمانان صدر اسالم نيز بدي

كانت اليهود تستفتح بمحمد صلي اهللا عليه و سلم علي كفار : عن قتادة قال «
اللهم أبعث هذا النبي الذي نجده في التوريه يعذبهم و : العرب من قبل، و قالوا 

ا أنه بعث من غيرهم كفروا به بعث محمد صلي اهللا عليه و سلم فرأويقتلهم، فلما 
يعني )  بقره و تفسير ابن كثير، ذيل همين آيه89تفسير طبري، ذيل آية . (»حسدا للعرب
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فتح و پيروزي ) �محمد(يهود با ظهور پيامبر موعود :  مأثور است كه گفت 1از قتاده«: 
؛ اين پيامبري را كه در تورات !خداوندا: گفتند  كردند و مي بر كافران عرب را آرزو مي

 را � ولي چون خدا، محمد2!ذيب كند و آنانرا بكشديابيم بفرست تا كافران را تع مي
 مبعوث شده است، از راه – جز ايشان –فرستاد و آنها ديدند كه پيامبر از قومي ديگر 

  .!»رشك و حسد نسبت به عرب، پيامبر خدا را انكار كردند
ده سخن قتاده را اين آيه از قرآن كريم كه به اتّفاق جميع مفسران دربارة يهود نازل ش

  :كند  تصديق مي

� ôô ôôΘΘΘΘ rr rr&&&& tt ttββββρρρρ ßß ßß‰‰‰‰ ÝÝ ÝÝ¡¡¡¡ øø øøtttt ss ss†††† }} }}¨̈̈̈$$$$ ¨¨ ¨¨ΖΖΖΖ9999 $$ $$#### 44 44’’’’ nn nn???? tt ttãããã !! !!$$$$ tt ttΒΒΒΒ ÞÞ ÞÞΟΟΟΟ ßß ßßγγγγ9999 ss ss????#### uu uu ªª ªª!!!! $$ $$####  ÏÏ ÏÏΒΒΒΒ  ÏÏ ÏÏ&&&& ÎÎ ÎÎ#### ôô ôôÒÒÒÒ ss ssùùùù (( (( ôô ôô‰‰‰‰ ss ss)))) ss ssùùùù !! !!$$$$ oo ooΨΨΨΨ ÷÷ ÷÷MMMM ss ss????#### uu uu 

tt ttΑΑΑΑ#### uu uu tt ttΛΛΛΛ ÏÏ ÏÏδδδδ≡≡≡≡ tt tt���� öö öö//// ÎÎ ÎÎ)))) || ||====≈≈≈≈ tt ttGGGG ÅÅ ÅÅ3333 øø øø9999 $$ $$#### ss ssππππ yy yyϑϑϑϑ õõ õõ3333 ÏÏ ÏÏtttt øø øø:::: $$ $$#### uu uuρρρρ ΜΜΜΜ ßß ßßγγγγ≈≈≈≈ oo ooΨΨΨΨ ÷÷ ÷÷MMMM ss ss????#### uu uu uu uuρρρρ %%%% ¸¸ ¸¸3333 ùù ùù==== •• ••ΒΒΒΒ $$$$ VV VVϑϑϑϑŠŠŠŠ ÏÏ ÏÏàààà tt ttãããã �  )54  :نساء(  

_________________________________________________________________________ 

 هجري تولّد يافت و در 61ازمشاهير تابعين و مفسران قديم بوده است كه در سال » قتادة بن دعامة« -1
ل بصره قتادة أحفظ أهل البصرة، قتادة از همه اه: درباره وي گفته » احمد بن حنبل«زيست،  بصره مي

 .ات يافت هجري قمري وف118ت، قتادة در سنه آثار اسالمي را بيشتر و بهتر حفظ كرده اس
مردمي كه در آرزو هستند تا پيامبري يا مردي از اولياء خدا ظهور كندو به جاي هدايت و اصالح خلق  -2

اي چون   و اگر برگزيده!از تعاليم اديان آسماني و اهداف انبياء الهي بسيار دورند! خون ايشان را بريزد
 معاند و لجوج، ناگزير نبرد  پس از سالها ارشاد و نصيحت، به فرمان خدا با گروههايي�پيامبر اسالم

  .داشت يعني براي دفع فتنه و رفع ظلم بود» دفاعي«نگهاي او به معناي جامعِ كمله، صورت كرد ج

öΝΝΝΝ �: يد فرما چنانكه در قرآن كريم به اين معنا تصريح شده است و مي èè èèδδδδθθθθ èè èè==== ÏÏ ÏÏGGGG≈≈≈≈ ss ss%%%% uu uuρρρρ 44 44 ®® ®®LLLL yy yymmmm ŸŸ ŸŸωωωω tt ttββββθθθθ ää ää3333 ss ss???? ×× ××ππππ oo ooΨΨΨΨ ÷÷ ÷÷FFFF ÏÏ ÏÏùùùù � 
  : فرمايد  و نيز مي. »با ايشان كارزار كنيد تا فتنه در ميان نباشد» يعني ) 193: بقره (

� tt ttββββ ÏÏ ÏÏŒŒŒŒ éé éé&&&& tt tt ÏÏ ÏÏ%%%% ©© ©©#### ÏÏ ÏÏ9999 šš ššχχχχθθθθ èè èè==== tt ttGGGG≈≈≈≈ ss ss)))) ãã ããƒƒƒƒ öö ööΝΝΝΝ ßß ßßγγγγ ¯¯ ¯¯ΡΡΡΡ rr rr'''' ÎÎ ÎÎ//// (( ((####θθθθ ßß ßßϑϑϑϑ ÎÎ ÎÎ==== àà ààßßßß 44 به مؤمناني كه دشمنان به جنگ «يعني ) 39: حج  (� 44

و ما در اين باره ضمن فصول » اند ة پيكار داده شده، زيرا مورد ستم قرار گرفتهاند، اجاز ايشان آمده
 .آينده به تفصيل سخن خواهيم گفت
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ورزند؟  د مي داده حس1درآنچه خداوند از فضل خويش به مردم) يهود(آيا «
را كتاب و حكمت ) �جمله محمد بن عبداهللاو از (همانا كه خاندان ابراهيم 

  .»داديم و ملكي عظيم نصيب آنان كرديم
  : خوانيم  در پي اين آية كريمه مي

� ΝΝΝΝ åå ååκκκκ ÷÷ ÷÷]]]] ÏÏ ÏÏϑϑϑϑ ss ssùùùù ôô ôô ¨¨ ¨¨ΒΒΒΒ zz zz tt ttΒΒΒΒ#### uu uu  ÏÏ ÏÏµµµµ ÎÎ ÎÎ//// ΝΝΝΝ åå ååκκκκ ÷÷ ÷÷]]]] ÏÏ ÏÏΒΒΒΒ uu uuρρρρ  ¨¨ ¨¨ΒΒΒΒ ££ ££‰‰‰‰ || ||¹¹¹¹ çç ççµµµµ ÷÷ ÷÷ΨΨΨΨ tt ttãããã 44   )55  :نساء(  � ... 44
ايمان آورده و بعضي از ايشان، از آن روي ) تابك(پس برخي از يهوديان به آن «

  .»...اند  گردانده
 را انكار �شود همة قوم يهود، نبوت پيامبر اسالم  مالحظه مي آيهچنانكه در اين

نكردند و برخي از علماي ايشان با اعتراف به اينكه پيامبر اسالم همان پيغمبر موعود 
دند و آيات متعددي در قرآن كريم اين امر  است به كتاب و پيام او ايمان آور2»تورات«

  :دهد كه از آن جمله، آيات ذيل در سورة شعراء است  را گزارش مي

� ………… çç ççµµµµ ¯¯ ¯¯ΡΡΡΡ ÎÎ ÎÎ)))) uu uuρρρρ ãã ãã≅≅≅≅ƒƒƒƒ ÍÍ ÍÍ””””∴∴∴∴ tt ttGGGG ss ss9999 ÉÉ ÉÉ bb bb>>>> uu uu‘‘‘‘ tt tt ÏÏ ÏÏΗΗΗΗ ss ss>>>>≈≈≈≈ yy yyèèèè øø øø9999 $$ $$#### ∩∩∩∩⊇⊇⊇⊇⊄⊄⊄⊄∪∪∪∪ tt ttΑΑΑΑ tt tt““““ tt ttΡΡΡΡ ÏÏ ÏÏµµµµ ÎÎ ÎÎ//// ßß ßßyyyyρρρρ ”” ””����9999 $$ $$#### ßß ßß ÏÏ ÏÏΒΒΒΒ FF FF{{{{ $$ $$#### ∩∩∩∩⊇⊇⊇⊇⊂⊂⊂⊂∪∪∪∪ 44 44’’’’ nn nn???? tt ttãããã 

yy yy7777 ÎÎ ÎÎ7777 ùù ùù==== ss ss%%%% tt ttββββθθθθ ää ää3333 tt ttGGGG ÏÏ ÏÏ9999 zz zz ÏÏ ÏÏΒΒΒΒ tt tt ÍÍ ÍÍ‘‘‘‘ ÉÉ ÉÉ‹‹‹‹ΖΖΖΖ ßß ßßϑϑϑϑ øø øø9999 $$ $$#### ∩∩∩∩⊇⊇⊇⊇⊆⊆⊆⊆∪∪∪∪ AA AAββββ$$$$ || ||¡¡¡¡ ÎÎ ÎÎ==== ÎÎ ÎÎ//// << << cc cc’’’’ ÎÎ ÎÎ1111 tt tt���� tt ttãããã && && ÎÎ ÎÎ7777 •• ••ΒΒΒΒ ∩∩∩∩⊇⊇⊇⊇∈∈∈∈∪∪∪∪ ………… çç ççµµµµ ¯¯ ¯¯ΡΡΡΡ ÎÎ ÎÎ)))) uu uuρρρρ ’’’’ ÅÅ ÅÅ∀∀∀∀ ss ss9999 

ÌÌ ÌÌ���� çç çç//// ãã ãã———— tt tt ÏÏ ÏÏ9999 ¨¨ ¨¨ρρρρ FF FF{{{{ $$ $$#### ∩∩∩∩⊇⊇⊇⊇∉∉∉∉∪∪∪∪ óó óóΟΟΟΟ ss ss9999 uu uuρρρρ rr rr&&&&  ää ää3333 tt ttƒƒƒƒ öö ööΝΝΝΝ çç ççλλλλ °° °°;;;; ºº ººππππ tt ttƒƒƒƒ#### uu uu ββββ rr rr&&&& ………… çç ççµµµµ uu uuΗΗΗΗ ss ss>>>> ÷÷ ÷÷èèèè tt ttƒƒƒƒ (( ((#### àà ààσσσσ ¯¯ ¯¯≈≈≈≈ yy yyϑϑϑϑ nn nn==== ãã ãããããã ûû ûû ÍÍ ÍÍ____ tt tt//// ŸŸ ŸŸ≅≅≅≅ƒƒƒƒ ÏÏ ÏÏℜℜℜℜ uu uu#### óó óó     ÎÎ ÎÎ)))) �  
  )197 - 192  :شعرا(  

_________________________________________________________________________ 

باشد كه از   و پيروان وي است و مراد از فضل الهي مقام نبوت مي� مقصود از اين مردم، پيامبر اسالم-1

 .له الحمدة ووهللا المن. گستر شده است طريق پيامبر بر سر مسلمانان سايه

، نازل شده �شود و مقصود از آن، آياتي است كه از سوي خداوند بر موسي گفته مي» تورات«گاهي  -2
...) يعني كتاب اشعياء، ارمياء، دانيال، زبور داود، امثال سليمان (اسرائيل  و گاهي به آثار انبياء بني

 .گويند مي» تورات«مجموعاً 
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خداوند جهانيان آنرا فرود آورده، روحي كه امانتدار ) كتابي است كه(اين قرآن «
ازل كرده، تا از كساني باشي كه خطر را إعالم خدا است آنرا بر قلب تو ن

كنند، به زبان عربي واضح نازل شده، و ذكر اين قرآن در كتابهاي پيشينيان  مي
  .رفته است

و در » دانند؟ اسرائيل آنرا مي اي براي ايشان نيست كه دانشمندان بني آيا اين نشانه
  : نيز آمده است » أحقاف«سورة شريفة 

� ss ssΛΛΛΛ ää äännnn öö öö���� xx xx���� xx xx.... uu uuρρρρ  ÏÏ ÏÏµµµµ ÎÎ ÎÎ//// yy yy‰‰‰‰ ÍÍ ÍÍκκκκ yy yy−−−− uu uuρρρρ ÓÓ ÓÓ‰‰‰‰ ÏÏ ÏÏδδδδ$$$$ xx xx©©©© .. .. ÏÏ ÏÏ ii iiΒΒΒΒ ûû ûû ÍÍ ÍÍ____ tt tt//// ŸŸ ŸŸ≅≅≅≅ƒƒƒƒ ÏÏ ÏÏℜℜℜℜ uu uu#### óó óó     ÎÎ ÎÎ)))) 44 44’’’’ nn nn???? tt ttãããã  ÏÏ ÏÏ&&&& ÎÎ ÎÎ#### ÷÷ ÷÷VVVV ÏÏ ÏÏΒΒΒΒ zz zz tt ttΒΒΒΒ$$$$ tt tt↔↔↔↔ ss ssùùùù 

÷÷ ÷÷ΛΛΛΛ ää äännnn ÷÷ ÷÷#### yy yy9999 õõ õõ3333 tt ttGGGG óó óó™™™™ $$ $$#### uu uuρρρρ ((   )10  :أحقاف(  � ... ))
اسرائيل گواهي داده كه وصف آن  ايد و شاهدي از بني شما قرآن را انكار كرده«
  .!»آمده، پس او ايمان آورد و شما متكبرانه انكار ورزيديد) در تورات(

  : خوانيم  نيز مي» رعد«ر سورة مباركة و د

� ss ss ãã ããΑΑΑΑθθθθ àà àà)))) tt ttƒƒƒƒ uu uuρρρρ šš šš ÏÏ ÏÏ%%%% ©© ©©!!!! $$ $$#### (( ((####ρρρρ ãã ãã���� xx xx���� xx xx.... || ||MMMM óó óó¡¡¡¡ ss ss9999 WW WWξξξξ yy yy™™™™ öö öö���� ãã ããΒΒΒΒ 44 44 öö öö≅≅≅≅ èè èè%%%% 44 44’’’’ ss ss∀∀∀∀ ŸŸ ŸŸ2222 «« ««!!!! $$ $$$$$$ ÎÎ ÎÎ//// #### JJ JJ‰‰‰‰‹‹‹‹ ÎÎ ÎÎγγγγ xx xx©©©©  ÍÍ ÍÍ____ øø øø‹‹‹‹ tt tt//// 

öö ööΝΝΝΝ àà àà6666 uu uuΖΖΖΖ ÷÷ ÷÷MMMM tt tt//// uu uuρρρρ ôô ôô tt ttΒΒΒΒ uu uuρρρρ ………… çç ççνννν yy yy‰‰‰‰ΨΨΨΨ ÏÏ ÏÏãããã ãã ããΝΝΝΝ ùù ùù==== ÏÏ ÏÏææææ ÉÉ ÉÉ====≈≈≈≈ tt ttGGGG ÅÅ ÅÅ3333 øø øø9999 $$   )43  :رعد(  � ####$$
ه بگو كافيست كه خدا ميان من و شما گوا! كافران گويند تو فرستادة خدا نيستي«

  .»است) آسماني(باشد و كسي كه نزد او علم كتاب 
در مكّه نازل شده است و آيات آنها به ) شعراء و أحقاف و رعد(اين هر سه سوره 

دهد كه خبر ظهور پيامبر موعود و كتاب جديد، از مردم مدينه به مكّيان  خوبي نشان مي
 ناباوران را سرزنش نيز رسيده بود و بهمين جهت قرآن بر مبناي آگاهي كفّار مكّه،

  .گروند، چنانكه در آياتيكه آورديم مالحظه شد كند كه چرا به اين كتاب و پيامبر نمي مي
نيز قبالً ديديم كه از أخبار يهود دربارة پيامبر موعود ) بقره و نساء(در دو سورة مدني 

بنابراين ادعاي . و آرزوي پيروزي ايشان و سپس حسادت آنها چگونه سخن رفت
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اي در مكّه از ظهور پيامبر نبوده، به كلّي دور  آوازه: سندة بيست و سه سال كه گويد نوي
  .اطّالعي از تورات و قرآن و تاريخ است از تحقيق و نتيجة بي

، خبر ظهور پيامبر موعود را ديده بودند به »انجيل«عالوه بر يهود، مسيحيان نيز در 
 آغاز دعوت نمود، �كه چون يحييطوريكه در انجيل يوحنّا باب اول آمده است 

كساني را به نزد او فرستادند تا از وي سؤال كنند كه تو كيستي؟ » اورشليم«يهوديان از 
نيز نيستم، چنانكه به » پيامبر موعود« نبوده و آن � اعتراف كرد كه من مسيح�يحيي

 .!»آيا تو آن نبي هستي؟ جواب داد كه ني«:  پرسيدند �تصريح آمده كه از يحيي
  )، چاپ لندن21انجيل يوحنّا، باب اول، سيمان (

 بودند، آمدن پيامبر �شود يهود، عالوه بر اينكه در انتظار مسيح از اينجا فهميده مي
اسرائيل بود ظهور او را   كه از جملة انبياء بني�و يحيي ديگري را نيز انتظار داشتند

 بنابراين پافشاري مبلّغان !تكذيب ننمود، فقط تصريح كرد كه من، آن پيامبر نيستم
مسيحي نظير دكتر فندر آلماني و امثال اومبني بر اينكه كتب مقدسه، تنها از ظهور 

اند مخالف با مفاد انجيل است و تعصب ايشان را در پيمودن راه آباء   خبر داده�مسيح
اشته اما اين لجاجت همواره در ميان تمام مسيحيان وجود ند! دهد و اجدادشان نشان مي

آيات قرآني را  و از اين رو به نقل قرآن كريم، گروهي از كشيشان و ترسايان همينكه
شنيدند با چشماني اشكبار ايمان آوردند و در اين باره ضمن سورة شريفة مائده چنين 

  : خوانيم  مي

� RR RRχχχχ yy yy‰‰‰‰ ÉÉ ÉÉffff tt ttGGGG ss ss9999 uu uuρρρρ ΟΟΟΟ ßß ßßγγγγ tt tt//// tt tt���� øø øø%%%% rr rr&&&& ZZ ZZοοοο ¨¨ ¨¨ŠŠŠŠ uu uuθθθθ ¨¨ ¨¨ΒΒΒΒ zz zzƒƒƒƒ ÏÏ ÏÏ%%%% ©© ©©#### ÏÏ ÏÏ jj jj9999 (( ((####θθθθ ãã ããΨΨΨΨ tt ttΒΒΒΒ#### uu uu šš šš ÏÏ ÏÏ%%%% ©© ©©!!!! $$ $$#### (( ((#### þþ þþθθθθ ää ää9999$$$$ ss ss%%%% $$$$ ¯¯ ¯¯ΡΡΡΡ ÎÎ ÎÎ)))) 33 33““““ tt tt����≈≈≈≈ || ||ÁÁÁÁ tt ttΡΡΡΡ 

44 44 šš šš���� ÏÏ ÏÏ9999≡≡≡≡ ss ssŒŒŒŒ ¨¨ ¨¨ββββ rr rr'''' ÎÎ ÎÎ//// óó óóΟΟΟΟ ßß ßßγγγγ ÷÷ ÷÷ΨΨΨΨ ÏÏ ÏÏΒΒΒΒ šš šš ÅÅ ÅÅ¡¡¡¡‹‹‹‹ ÅÅ ÅÅ bb bb¡¡¡¡ ÏÏ ÏÏ%%%% $$$$ ZZ ZZΡΡΡΡ$$$$ tt tt7777 ÷÷ ÷÷δδδδ ââ ââ‘‘‘‘ uu uuρρρρ óó óóΟΟΟΟ ßß ßßγγγγ ¯¯ ¯¯ΡΡΡΡ rr rr&&&& uu uuρρρρ ŸŸ ŸŸωωωω tt ttββββρρρρ çç çç#### ÉÉ ÉÉ9999 òò òò6666 tt ttGGGG óó óó¡¡¡¡ tt ttƒƒƒƒ ∩∩∩∩∇∇∇∇⊄⊄⊄⊄∪∪∪∪ 

#### ss ssŒŒŒŒ ÎÎ ÎÎ)))) uu uuρρρρ (( ((####θθθθ ãã ããèèèè ÏÏ ÏÏϑϑϑϑ yy yy™™™™ !! !!$$$$ tt ttΒΒΒΒ tt ttΑΑΑΑ ÌÌ ÌÌ““““ΡΡΡΡ éé éé&&&& ’’’’ nn nn<<<< ÎÎ ÎÎ)))) ÉÉ ÉÉΑΑΑΑθθθθ ßß ßß™™™™ §§ §§����9999 $$ $$#### ## ##““““ tt tt���� ss ss???? óó óóΟΟΟΟ ßß ßßγγγγ uu uuΖΖΖΖ ãã ããŠŠŠŠ ôô ôôãããã rr rr&&&& ââ ââÙÙÙÙ‹‹‹‹ ÏÏ ÏÏ���� ss ss???? šš šš∅∅∅∅ ÏÏ ÏÏΒΒΒΒ ÆÆ ÆÆìììì øø øøΒΒΒΒ ¤¤ ¤¤$$$$!!!! $$ $$#### 

$$$$ ££ ££ϑϑϑϑ ÏÏ ÏÏΒΒΒΒ (( ((####θθθθ èè èèùùùù zz zzMMMM tt ttääää zz zz ÏÏ ÏÏΒΒΒΒ ÈÈ ÈÈ dd dd,,,, yy yyssss øø øø9999 $$ $$#### (( (( tt ttββββθθθθ ää ää9999θθθθ àà àà)))) tt ttƒƒƒƒ !! !!$$$$ uu uuΖΖΖΖ −− −−//// uu uu‘‘‘‘ $$$$ ¨¨ ¨¨ΨΨΨΨ tt ttΒΒΒΒ#### uu uu $$$$ uu uuΖΖΖΖ öö öö;;;; çç ççGGGG øø øø.... $$ $$$$$$ ss ssùùùù yy yyìììì tt ttΒΒΒΒ tt tt ÏÏ ÏÏ‰‰‰‰ ÎÎ ÎÎγγγγ≈≈≈≈ ¤¤ ¤¤±±±±9999 $$ $$#### �   
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  )83 - 82  :مائده(  
يابي كه گويند ما  نزديكتر از همة مردم در دوستي با مؤمنان، كساني را مي«
 و ترسايانند و آنان تكبر  كشيشانهستيم زيرا كه برخي از ايشان» نصاري«

بيني كه بر اثر  ورزند و چون آياتي را كه به پيامبر فرود آمده بشنوند، مي نمي
خداوندا ايمان آورديم پس : ريزد، گويند  ميشناخت حقّ، از چشمانشان اشك 

  .»ثبت فرما) اين نبوت(ما را به همراه شاهدانِ 
اي به مقوقس پادشاه مصر نوشت و او را   نامه�در آثار نيز آمده كه چون رسول خدا
) برخالف خسرو پرويز، پادشاه ايران(» مقوقس«كه مسيحي بود به اسالم دعوت كرد، 

اي   فرستاد و به همراه آن نامه�د و هدايايي براي پيامبر اسالمنرمي و تواضع نشان دا
  : ارسال داشت كه ضمن آن نوشته بود 

فقد قرأت كتابك و فهمت ماذكرت فيه و ماتدعوا إليه، و قد علمت أن نبيا «
بيه، لالسيره الح ... (قد بقي و قد كنت أظن أنه يخرج بالشام و قد أكرمت رسولك

، چاپ ليدن، القسم الثّاني »ابن سعد«، طبقات 296الث، صفحة چاپ مصر، الجزء الثّ
اي و به سوي آن  نامة تو را خواندم و آنچه را كه در نامة خود آورده«: يعني ) 17صفحه 

كردم كه  دانستم كه هنوز پيامبري باقي مانده و گمان مي  و من ميكني، فهميدم دعوت مي
  .»...داشتم مي مي و فرستادة تو را گرا1كند در شام ظهور مي

آيد كه مسيحيان هم مانند يهود در انتظار آمدن پيامبر  از اين سندتاريخي بدست مي
موعود بودند و بعيد نيست كه خبر آمدن اين پيامبر از ناحية ايشان نيز در ميان عرب 

اي مسيحي  نفوذكرده باشد بويژه كه در قبائل حمير و ربيع و عربهاي نجران و غسان عده
_________________________________________________________________________ 

 يعني اورشليم نيز �شد و به زادگاه مسيح د و پربركتي شمرده ميشام در آن روزگار سرزمين آبا -1
نزديك بود و مسيحيت هم در آنجا رواج داشت شايدبهمين جهات ذهن مقوقس به آن ناحيه متمايل 

 .شده بود
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كردند، پس ممكن است عالوه  د وگاهي روايات ديني خودرا براي ديگران بازگو ميبودن
اينجا هم خبر ظهور پيامبر موعود در مكّه راه يافته باشد بويژه كه قبائل  بر إعالم يهود، از

ان بودند هر ساله براي زيارت ها كه مجاور يهودي عرب با مكّه ارتباط داشتند و مدني
پرداختند و مسموعات  شدند و عادتاً به گفتگوهاي ديني مي ه مي كعبه رهسپار مكّخانه

  .كردند يهود بازگو ميخود را از 
از (اي  نه آوازه: [بنابراين معلوم شد نويسندة بيست و سه سال در آنجا كه گويد 

  !چه سهمي از آگاهي بر احوال عرب دارد؟...]! در مكّه بوده) ظهور پيامبر
 در ميان مكّيان به عنوان رسول خدا رايج نبود يا �حمدنام م: اما اينكه گويد 

آنچه از . باشد اطّالع بود، سخن ديگري است كه بيرون از ادعاي ما مي از آن بي ابوطالب
شود، بشارت كتب آسماني به ظهور پيامبر موعود و نفوذ اين  تحقق در تاريخ فهميده مي

 كه حوصلة كاوش و استقصاء در معنا در عرب بوده است و نويسندة بيست و سه سال
آورد و راست و  كتب را ندارد، معموالً آراء صحيح و مشكوك را در كنار يكديگر مي

  : نويسد  آميزد، مانند اينكه درهمين موضع مي دروغ را بهم مي
و در پاورقي ] خود حضرت نيز تا قبل از بعثت از رسالت خود اطّالعي نداشت[

  : ة يونس شاهديست گويا بر اين امر  سور16آية : [كند  اضافه مي
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 طرف خداوند به من اكنون از. عمري ميان شما زندگي كردم و ادعايي نداشتم«

  .]وحي رسيده است
  )7صفحه بيست و سه سال، (

شود و  دانست كه در آينده به پيامبري برانگيخته مي در اينكه پيامبر پيش از بعثت نمي
گردد، جاي انكار نيست، قرآن مجيد بر اين معنا داللت دارد،  كتاب إلهي بر او نازل مي
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 سال آنرا به گواهي آورده بهيچوجه چنين 23 از سورة يونس كه نويسندة 16ولي آية 
  .رساند مفهومي را نمي

در آن آية شريفه دستور آمده كه پيامبر به مردم مكّه بگويد من در ميان شما عمري را 
پس اين قرآن از من (كردم،  بسر بردم و در اين مدت هيچگاه قرآن را بر شما تالوت نمي

انسته در آينده به مقام د اما اين چه ربطي دارد به آنكه او نمي) و بدلخواه من نيست
آيد؟ و چه مانعي دارد كه  چنين مفهومي از كجاي آية كريمة برمي! گردد؟ ل ميينبوت نا

  !شود؟ پيش از بعثت، به آن حضرت الهام شده باشد كه در آينده به مقام نبوت فائز مي
است » مطابقه« سال ادعا دارد از نوع داللت 23آيا داللت آية مزبور بر انچه نويسندة 

  1!!؟»التزام«و يا » تضمن«يا 
فهمد، چگونه بخود  جاي تأسف است كسي كه مفهوم يك آية روشن از قرآن را نمي

  !حق داده تا دربارة پيامبر بزرگ اسالم كتاب بنويسد و به ديگران تاريخ اسالم بياموزد
 پيش از بعثت، از �اي كه در قرآن كريم داللت دارد بر اينكه پيامبر اسالم اما آيه

  : نداشته است، بدينگونه در سورة قصص آمده نبوتِ آيندة خود آگاهي 
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  )86  :قصص(  

_________________________________________________________________________ 

اند داللت   است يكي آنكه لفظ بر تمام معنايي كه در برابر آن قرار داده داللت الفاظ بر معاني سه گونه -1
» داللت مطابقه«واين را » دهكدة ما در جنوب تهران است«: در اين جمله ) دهكده(، مانند لفظ كند

من در آن «: دوم آنكه لفظ بر جزئي از معنا داللت كند، چون همان واژة دهكده در اين جمله . گويند
» تضمن «كه مقصود استراحت در بخشي از دهكده است و اين داللت را» دهكده شب را استراحت كردم

 داللت كند، مانند آنكه – ولي مالزم با آن –سوم آنكه لفظ بر چيزي بيرون از معناي اصلي . خوانند
» التزام«اند و اين را داللت  كه مقصود، اهالي دهكده! اين دهكده نيز بر ضد دولت قيام كرد: بگوييم 

 .نامند
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تو قبالً اميد نداشتي كه اين كتاب بسويت إلقاء شود لكن اين رحمتي از «
  .»خداوند تو است

اي ماعملت أننا نرسلك إلي الخلق وننزل «: سد نوي قرطبي در تفسير اين آيه مي
ي هو استثناء منقطع بمعني قال الكساي) إال رحمة من ربك(رآن عليك الق

  )320الجامع ألحكام القرآن، چاپ مصر، الجزء الثالث عشر، صفحة  (.»لكن
دانستي كه ما ترا به سوي خلق خواهيم فرستاد و قرآن را بر  پيش از اين نمي«: يعني 

 كلمة 1به گفتة كِسائي. كنيم إلّا اين كتاب رحمتي از سوي خداوند تواست ازل ميتو ن
  .»آيد مي) لكن(عناي مدر اين آيه استثناء منقطع است و به ) إلّا(

دهد  كند، زيرا همين كه خبر مي آية شريفة مذكور، به داللت التزامي مدعا را ثابت مي
سازد كه آن  كتاب خدا بر او نازل شود مدلّل ميپيامبر اسالم پيش از بعثت اميد نداشته تا 

خبر بوده است چرا كه پيامبري، مالزم با كتاب بوده  اش نيز بي حضرت از پيامبريِ آينده
و بدون آن صورت نپذيرد و كتاب هر پيامبر سخنان مدوني است كه از سوي خداوند 

يامبران داراي كتاب شود و از اينرو به قول قرآن مجيد، عموم پ متعال به او وحي مي
  : خوانيم  اند، چنانكه در اين باره مي بوده
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  .»نازل كرددهنده فرستاد و با آنها كتاب  خدا پيامبران را نويدبخش و بيم«
  : خوانيم  و نيز مي

_________________________________________________________________________ 

مشاهير فنّ نحو بوده است وي در روزگار يكي از ائمه ادب و از » ابوالحسن علي بن حمزه كسائي« -1
وفات او را در . ته كه مشهور استاي داش مناظره» سيبويه«زيست و با  مي) خليفه عباسي(الرّشيد  هارون

 .اند  هجري قمري نوشته184ل اس
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  .»رسوالن خود را با دالئل روشن فرستاديم و با آنها كتاب نازل كرديم«
كنند ولي  اي از امور موهوم را تكذيب مي  سال كه پاره23پس كساني مانند نويسندة 

دانند يا در گواه آوردن بر ضد موهومات ناشيانه   خروج در استدالل را نميراه دخول و
افزايند زيرا دالئل نادرستيِ امورِ موهوم را در  كنند، ناخواسته، بر رواج آنها مي عمل مي

  !دهند  جلوه ميهپاي نظرها سست و بي
  

  !بازگشت به خبر موهوم
  : نويسد   سال مي23نويسندة 

و (فقط چهل زن .  م570ه وجود داشته است كه نشان دهد در سال كدام آمار در مكّ[
اند و نام همة آن پسرها هم  آبستن بوده و همة آنها هم بدون استثناء پسر زائيده) نه بيشتر

محمد بوده است و حضرت محمد در دوران كودكي چهل محمد هم سن، و سال داشته 
  ) سال23 كتاب 7صفحة ]. (است

بودن روايت طبري آمده كه ما گفتيم أساساً چنين روايتي  ي نادرستاين سخن بر مبنا
 سالبة به انتفاء « نويسندة به اصطالح منطقي مصداق در تفسير طبري نيست و انكار

 سال در رد اين روايت موهوم، راه نفي 23از اين كه بگذريم، نويسندة !  است1»موضوع
زيرا پژوهش و !  به ديگران سپرده استو استبعاد را پيموده و راه اثبات و تحقيق را
و ! كنند اي به آن در خود احساس نمي جستجو البتّه زحمت دارد و گويا آقايان عالقه

_________________________________________________________________________ 

نند اي را گويند كه اساساً موضوع آن معدوم باشد ما در فنّ منطق قضيه» سالبه به انتفاء موضوع«قضيه  -1
پيدا است كه خداوند سبحان شريكي ندارد تابحث ! »شريك باريتعالي، متعدد نيست«: آنكه كسي بگويد 

 !از متعدد نبودنش بميان آيد
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و فُالن مطلب باورنكردني ! رسد فُالن موضوع بعيد به نظر مي: مايلند تنها از راه اينكه 
ن است كه شيوة صحيح تحقيق آ! نگاري نمايند مسائل را حل كنند و تاريخ! است

شناسان عرب، اسامي كساني را كه پيش از  خاطرنشان سازيم مورخان و لغويون و نَسب
اند،  اند و اين عده هرگز به بيست تن نرسيده نام داشته ضبط كرده» محمد«ظهور اسالم، 

  :از آن جمله !) به چهل نفرتا چه رسد (
  محمد بن سفيان بن مجاشع تميمي، 

  يثي كناني،محمد بن عنوازة ل
  محمد بن بالل بن عقبه بن أحيحة جالل أوسي،

  محمد بن حمران بن مالك جعفي،
  محمد بن مسلمة انصاري،

  محمد بن خزاعي بن علقمه،
  محمد بن حرماز بن مالك تميمي،

ابن «و ) 7 و 6صفحه (در كتاب اإلشتقاق » ابن دريد«اند كه اسامي ايشان را  بوده
  .اند  آورده)111دن، الجزء األول، صفحة چاپ لن(ت الكبري كتاب الطّبقادر » سعد

اند كه بيش از  و در ميان همين عده نيز مثالً محمد بن مسلمة أنصاري را برخي نوشته
 األشراف اثر ب زاده شده است و لذا در كتاب أنسا�پانزده سال پس از پيامبر اكرم

علي بن «و كتاب السيره الحلبيه اثر » يسهيلي اندلس«وكتاب الرّوض األنف اثر » بالذري«

اليعرف في العرب من تسمي بهذا «: اند  آمده كه برخي گفته» برهان الدين حلبي
در ميان عرب كساني كه پيش از پيامبر، «يعني !! »اإلسم يعني محمداً قبله اال ثالثة

  !»اند جز سه تن، كسي شناخته نشده است محمد نام داشته



  تولّد پيامبرتولّد پيامبرتولّد پيامبرتولّد پيامبر

 

63636363

اند با آن روايت موهوم كه   آن حضرت نيز نامهايي را كه برشمردهشدن پس از زاده
كند و در اين باره بيش از   سال به طبري نسبت داده به هيچ وجه تطبيق نمي23نويسندة 

  .اين روا نيست كه سخن به درازا كشيده شود
  

  !»واقدي«تهمت نويسنده بر 
  : نويسند   سال مي23نويسندة 

همين كه از مادر متولّد «: گويد  ولّد آن حضرت سخن ميواقدي به شكل ديگر از ت[
رفت،  ايستاد، ماه سوم راه مي يد، ماه دوم ميدر ماه اول ميسر.  اكبر كبيراًاهللا: شد گفت 

  !.»انداخت و ماه نهم تير مي... دويد  ماه چهارم مي
 آن آيا ممكن است چنين چيزي روي داده باشد و تمام ساكنان شهر كوچك مكّه از

پرستيدند در قبال محمد به خاك  مستحضر نشده باشند و مردماني كه بت سنگي مي
  ) سال23 كتاب 8 و 7صفحة  (.]نيافتاده باشند؟

بداهللا رود ابوع بايد دانست كه مقصود از واقدي هنگامي كه از سيرة پيامبر سخن مي
 مشهور واقدي است اما كتاب)  هجري قمري207ي در سال متوف(محمد بن عمر واقدي 

نام دارد و چنانكه » مغازي رسول اهللا«كه آنرا دربارة رويدادهاي عصر پيامبر تأليف كرده 
 رخداده تأليف �يي كه در روزگار رسول خدا جنگهاةاز اسم كتاب پيدا است در زمين

شده است بنابراين در چنين كتابي اساساً از والدت و پرورش پيامبر ذكري به ميان 
و ! علوم نيست نويسندة بيست و سه سال اين عبارت فارسي را از كجا آوردهآيد و م نمي

واقدي دركتابش پس از ! مضمون انرا بدون ذكر مأخذ به واقدي نسبت داده است؟
سازد و حوادث آنرا با اسناد خود گزارش  را مطرح مي» بدر«اي، جنگ  آوردن مقدمه

كند و  ياد مي» تبوك«را تا غزوة دهد و سپس بهمين شيوه، ديگر پيكارهاي پيامبر مي
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بنابراين . 1رساند به پايان مي» حديث وفاه النبي صلي اهللا عليه و سلم«كتاب خود را با 
كرد؟ و در ماه نُهم چگونه بود؟ جايي در  بحث از اينكه پيامبر در ماه اول والدت چه مي

  .اين كتاب ندارد
 سيره روايتي از داية آن حضرت يعني اما دربارة رشد پيامبر خدا در كودكي، كتابهاي

اند، از جمله بنا به گزارش ابن اسحاق در سيره، حليمه گفته است  آورده» حليمة سعديه«

حتي مضت سنتاه و فصلته و كان يشب شبابا اليشبه الغلمان فلم يبلغ سنتيه «: 
و تا آنكه د«: يعني ) 164، صفحه 1سيرة ابن هشام، جلد  (»حتي كان غالما جفرا

كرد كه از اين حيث به  سالش سپري گشت و او را از شير گرفتم و چنان رشد مي
ماند و به دوسالگي نرسيده بود مگر اينكه پسركي درشت  هيچيك از پسركان نمي

  .»گرديد
واقدي كه به كنايه مورد تمسخر نويسندة بيست و سه سال قرار گرفته از همين 

در » ابن سعد«به نقل شاگردش ) ب مغازي بلكهنه در كتا(ماجرا تعبير ديگري دارد وي 

 » سنينابن اربعةنه مكث عندهم سنتين حتي فطم و كأ«: گفته است » طبقات«
: يعني ) 70 الجزء األول صفحة –دن  لن–الطبقات الكبري، اثر ابن سعد، چاپ اروپا (
بود كه بماند تا آنكه از شير گرفته شد و چنان ) خانواده حليمه(دو سال نزد ايشان «

  .»كودكي چهار ساله است
پيدا است كه مقصود گوينده آن است كه تندرستي و بالندگي پيامبر را دورة كودكي 

سخنان به خوبي برساند، اينك اگر كسي اين تعبيرات را ماية مبالغه و غلو قرار دهد و 
  نويس اسالمي را چه جرمي است؟ گزاف گويد، مورخ و سيره

_________________________________________________________________________ 

 .چاپ مصر، الطّبعة األولي، رجوع شود» مغازي رسول اهللا«به  -1
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 در آثارش بيشتر به جمع روايات نظر داشته و ما قبالً گفتيم »واقدي«از اين گذشته 
محدثان و مورخان . كه رأيِ واقدي و أمثال او با روايت واقدي و أقرانِ وي، تفاوت دارد

اهل فنّ باشد نقد و اعتراض براي  كردند تا مجال گذشته، روايات را با اسناد آن ذكر مي
يژه اگر با ذكر سند يعني سلسلة روات همراه و روايت هر مفسر و فقيه و مورخي بو

باشد هميشه برابر با رأي و نظر او نيست، رأيِ وي از نگرش به مجموعة آثار و جرح و 
 دة بيست و سه سال كه از اين ماجراآيد، نويسن تعديل و نقد و تفسير آنها به دست مي

 گذشته خود داند در پي سخنان آگاهي ندارد و شيوة كار علماي اسالمي را نمي
  : نويسد  مي
  ) كتاب8صفحة .] (سرايي مسلمين است نويسي و افسانه اين يك نمونه از طرز تاريخ[

دانم به كسي كه گرفتار أوهام شخصي است و خبر از روش تحقيق در تاريخ  من نمي
تازد و همگان  اطّالع است و آنگاه به همة مسلمين مي بي» فقه السيره«ندارد و از اسلوب 

  !كند چه بگويم؟ سرا معرّفي مي افسانهرا 
  : اند و به  گويي باز داشته  زشت ما را�و رسول اكرمقُرآن مجيد 

� #### ss ssŒŒŒŒ ÎÎ ÎÎ)))) uu uuρρρρ (( ((####ρρρρ ““ ““MMMM ss ss∆∆∆∆ ÈÈ ÈÈθθθθ øø øøóóóó ¯¯ ¯¯====9999 $$ $$$$$$ ÎÎ ÎÎ//// (( ((####ρρρρ ““ ““MMMM ss ss∆∆∆∆ $$$$ YY YYΒΒΒΒ#### tt tt���� ÅÅ ÅÅ2222 �1  )72  :فرقان(  
شويم و به رسم نصيحت به  همزبان مي» ابواألسود دوئلي«اند لذا با  عادت داده

  : گوييم  همفكران و همراهان او مينويسندة بيست و سه سال و 

  يا أيها الرجل المعلم غيره
  

    
  ابدا، و أنت من الرشاد عديم    

  

  هال لنفسك كان ذا التعليم
  

    

_________________________________________________________________________ 

 .گذرند كنند، بزرگوارانه مي اي گذر مي چون بر سخن ياوه -1
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  إبدا بنفسك فانهها عن غيها    
  

  و أراك تلقح بالرشاد عقولنا
  

    
  1فإذا أنتهت عنه فأنت حكيم    

  

  : نويسد   سال مي23سپس نويسندة 
ر أغراض ديني، ترسايان باختري را بر آن داشته است كه محمد را از طرف ديگ[

طلب و شهوتران بگويند بديهي است كه هيچيك از اين  جو، جاه درغوگو، جاعل، حادثه
  ) كتاب8صفحة ]. (اند وقايع را چنانكه هست دنبال كنند دو طائفه نتوانسته

ف كرده كه خود در خالل در اينجا نويسنده به حقايقي دربارة پيامبر اسالم اعترا
خوانندگان ارجمند اين اعترافات را بياد داشته ! كتابش بر ضد آنها سخن گفته است

  .باشند تا به گفتارهاي ديگر او كه با اين سخنان مغاير و معارضند برسيم
  : دهد   سال چنين ادامه مي23نده نويس

هبي مانع است كه علّت، اين است كه معتقدات، خواه سياسي و خواه ديني و مذ[
اي از خوبي و بدي روي  پيوسته پرده. انسان خرد خود را بكار اندازد و روشن بينديشد

شود، مهر و كين، تعصب و لجاج و عقايد تلقيني، شخص مورد  موضوع بحث كشيده مي
  ) كتاب8صفحة ]. (پيچد مطالعه را در بخار و مه تخيالت فرو مي

_________________________________________________________________________ 

  خبراني؟ چونست كه خود جاهل و از بي    ! ه علم دگرانياي آنكه در انديش -1
  !سراني  خيرهبا اينهمه خود گمره و از     نگويي ها كه ز إرشاد با ما چه سخن

  !گر خويش هدايت كني از راهبراني   آغاز ز خود كن بدر آي از دل ظلمت
 )ترجمه اشعار از نويسنده اين كتاب است(   
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تواند  آيد كه چون آدمي با داشتن عقيده نمي ه دست مياين نتيجه ب: از بيان نويسنده 
حقيقتي را درك كند و بطور صحيح بينديشد، پس بايد ترك عقيده نمايد تا به 

  !انديشي نائل آيد روشن
اند كساني كه با داشتن اعتقادات نادرستِ مذهبي يا سياسي در اثر  اما اوالً بسيار بوده

شگفتا از . اند اند و از عقايد خود روي برتافته فتهتحقيق و دقّت، خطاي خويش را دريا
نويسندة بيست و سه سال كه مدتها در كسوت روحانيون شيعه بوده و به عقايد پدري 

آلود   خود عقيده دارد كه توانسته است از بخار مهدلبستگي داشته است با اينهمه دربارة
و سيرة پيامبر اسالم را بدون ! دتخيالت به درآيد و در آفتاب روشن واقعيات قدم گذار

بنگارد، اما اين توانايي را از ديگران سلب كرده و مِلك طِلق ! آميختگي با موهومات
اين !! بيني تا چه حد؟ خود بزرگ! خودپسندي تا چه اندازه؟! پندارد، عجبا خويش مي

ده تحقير انسان و تخفيف مشاعر او است كه گمان كنيم آدمي همينكه به چيزي عقي
سازند بفهمد و  داشته باشد ديگر ممكن نيست بتواند حقايقي را كه احياناً با عقايد او نمي

  .راه افكارش را اصالح كند از اين
اند و يا ديندارها به  دينان به دينداري روي آورده در طول تاريخ بارها ديده شده كه بي

اين دو دسته را محقِّ اند، نويسندة بيست و سه سال هر كدام از  ديني رفته سوي بي
توان در عين اعتقاد به باطل، كوشش كرد تا حق را دريافت و  بشمارد بايد بپذيرد كه مي

  .به جانب آن شتافت
ثانياً عقيدة استوار به اسالم مستلزم داشتن تقواي فكري و انصاف نيز هست كه همين 

اي را  ينان هر افسانهشود از اينكه محقّق مسلمان، بدون علم و اطم موضوع خود مانع مي
ند، يا به آراء مختلف نظر كبه پيامبرخويش ببندد، يا نسبتِ آن را به حضرتش قبول 

شود از اينكه به  اي تعصب به خرج دهد، و همچنين مانع مي نيفكند و دربارة رأي ويژه
ساني سخنان حكميانه يا درستِ آنها را انكار كند، زيرا همة اين امور كخاطر دشمني با 
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از منهيات اسالم است و همة مسلمين به پرهيز از آنها مكلّفند، چنانكه در قرآن كريم 
  : خوانيم  مي

� ŸŸ ŸŸωωωω uu uuρρρρ ßß ßß#### øø øø)))) ss ss???? $$$$ tt ttΒΒΒΒ }} }}§§§§ øø øøŠŠŠŠ ss ss9999 yy yy7777 ss ss9999  ÏÏ ÏÏµµµµ ÎÎ ÎÎ//// íí ííΟΟΟΟ ùù ùù==== ÏÏ ÏÏææææ 44   )36  :اسراء(  � 44
  .»چيزي را كه به آن علم نداري پيروي مكن«
  : خوانيم  و نيز مي
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  )18-17  :زمر(  

سخن  دهند، سپس بهترين پس آن بندگانم را نويد ده كه به هر سخن گوش مي«
  .»كنند را پيروي مي

  : فرمايد  هاي جاهالنه مي و دربارة تعصب
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آنگاه كه كافران دل را به تعصب واداشتند، تعصب جاهليت، و خدا آرامش و «

ت را بر رسولش و مؤمنان فروفرستاد و كلمة تقوي رابا ايشان قرين ساخت متان
  .»كه سزاوارتر از هر كس به آن بودند و أهليتش را داشتند

الكلمة «: فرمايد  مي) يعني سخن محكم و پرعمق(كمت  دربارة ح�خداو پيامبر 
 صحيح ترمذي، چاپ مصر، (»الحكمة ضالّة المؤمن فحيث وجدها فهو أحق بها

است آميز، گمشدة مؤمن  سخن حكمت«: يعني ) 2687الجزء الخامس، حديث شمارة 
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حكمت ) آموختن(نرا يافت او سزاوارتر از ديگران به آ) نزد هر كس(بنابراين هر جا 
  .»است

صب عكسي كه به اين تعاليم پايبند باشد، همچون جاهالن در عقايد نامعقول ت
اي را به  گيرد و هر افسانه  مي– كافر باشد  هرچند–ورزد و حكمت رااز هر كس  نمي

 و اگر رواياتي را كه مشكوك است نقل دبند دهد و به پيامبر او نمي دين خدا نسبت نمي
بودن آن روايات را در مقدمة  كرد، مانند برخي از مورخان و محدثان اسالمي، مشكوك

نهد تا بهتر  ر خواننده ميسازد يا اسناد روايات مزبور را در اختيا كتابش خاطرنشان مي
اي  نظر از عده صرف(بتواند دربارة آنها تفتيش و تحقيق كنند؛ بويژه كه در ميان مسلمين 

  .اند نگر بسيار بوده علماي محقّق و با انصاف و ژرف) لوح و زودباور از محدثينِ ساده
 را تربيت  نويسندگاني، دانشمندان و�بزرگ پيامبراسالم، گذشته از خاندان و ياران 

ما «: گفتند  مي) صاحب كتاب األم در سنّت رسول اهللا(نموده كه چون محمد بن ادريس 
هيچگاه با كسي مناظره نكردم كه دوست  «- 1»ناظرت أحدا قط فأحببت أن يخطا
  . !»داشته باشم او در مناظره به خطا افتد

» ته سخن گفتننادانس«اسالم در طول تاريخ خود مجتهداني اسالم شناس ساخته كه 
. ورزيدند  خودداري نمي!»دانم نمي«دانستند و به هنگام استفتاء مردم، از گفتن  را حرام مي

عن ثمان و أربعين مسألة فقال في إني شهدت مالكا قد سئل «: شافعي گفته است 
امام (من در مجلسي شاهد بودم كه از مالك « = 2!»ال أدري: نتين و ثالثين منها اث

: و هشت مسأله سؤال كردند و او دربارة سي و دو مسأله از آنها گفت چهل ) مدينه
 و اين مالك، همان كسي است كه كتاب الموطأ را نگاشته و از راههاي دور !»دانم نمي

_________________________________________________________________________ 
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بستند و بسوي او  براي فهميدن سنن پيامبر و شيوة زندگاني آن حضرت، بار سفر مي

  !إليه يشد الرحال. شتافتند مي

علي المناظر أن يكون في طلب الحق كناشد «: اب مناظره گويد غزالي در آد
ضالة اليفرق بين أن تظهر الضاله علي يده أو علي يد من يعاونه، و يري رفيقه 

آن كس كه «:  يعني 1»معينا الخصما و يشكره إذا عرفه الخطا و أظهر له الحق
اي دارد و به دنبال  كند بايد در جستجوي حقّ مانند شخصي باشد كه گمشده مناظره مي

اش به دست او پيدا شود يا به دست يارش  گردد و هيچ تفاوت ننهد كه گمشده آن مي
كند و بايد تا بر همسخن خود، نه چون دشمن، بلكه ماند ياوري  كه با او مناظره مي

 او را با خطايش آشنا كرد و حق را براي وي آشكار ساخت اورا سپاس بنگرد و هرگاه
  .»گزارد
به تحقيق در ) دهد كه غزالي تذكار مي(كسي با چنين روحيه اي پرسيم اگر  يما م

پردازد آيا به درك صحيح سيرة پيامبر اسالم نائل خواهد امد؟ و آيا همة  تاريخ اسالم
 سال از اين نعمت 23اند و تنها نويسندة كتاب  علماي اسالمي فاقد اين روحيه بوده

  !برخوردار است؟
اي  بدون داشتن هيچ عقيده«نمايد يعني   سال پيشنهاد مي23ه نويسندة ثالثاً راه حلّي ك
زيرا چه بسا كه آدمي ! كند ، مشكل گرايش به موهومات را حلّ نمي»به پژوهش پرداختن

بودن متعصب گردد و تمايل بر حفظ آن حالت در او راسخ شود، به  عقيده در همان بي
اي پيدا كند، دست از آن حالت بر  ن عقيدهداشت طوريكه، اگر دالئل مثبتي هم بر لزوم

 همان است بنابراين راه چاره! »ت نفس انسانيخوپذير اس«: ندارد كه به قول حكميان 
كه آدمي براي وصول به تقواي علمي، خود را تربيت كند، يعني دقّت و انصاف در 
_________________________________________________________________________ 

 .44احياء علوم الدين، الجزء األول، صفحه  -1



  تولّد پيامبرتولّد پيامبرتولّد پيامبرتولّد پيامبر

 

71717171

راي انسان است كه دسترسي به حقايق بتنها از اين طريق . تحقيق را همواره پيشه سازد
اي داشته باشد و خواه از عقيده، عاري باشد و اين همان  شود، خواه آدمي عقيده ميسر مي

  : كند  حلّي است كه قرآن مجيد بندگان خدا را بدينگونه به آن ترغيب مي راه

� zz zzƒƒƒƒ ÏÏ ÏÏ%%%% ©© ©©!!!! $$ $$#### uu uuρρρρ (( ((####ρρρρ ßß ßß‰‰‰‰ yy yyγγγγ≈≈≈≈ yy yy____ $$$$ uu uuΖΖΖΖŠŠŠŠ ÏÏ ÏÏùùùù öö ööΝΝΝΝ åå ååκκκκ ¨¨ ¨¨]]]] tt ttƒƒƒƒ ÏÏ ÏÏ‰‰‰‰ öö ööκκκκ ss ss]]]] ss ss9999 $$$$ uu uuΖΖΖΖ nn nn==== çç çç7777 ßß ßß™™™™ 44   )69  :عنكبوت(  � 44
كوشي دربارة ما پردازند آنانرا به راههاي خويش هدايت  كساني كه به سخت«

  .»كنيم مي
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tt tt ÏÏ ÏÏ%%%% ©© ©©!!!! $$ $$#### ãã ããΝΝΝΝ ßß ßßγγγγ1111 yy yy‰‰‰‰ yy yyδδδδ ªª ªª!!!! $$ $$#### (( (( yy yy7777 ÍÍ ÍÍ×××× ¯¯ ¯¯≈≈≈≈ ss ss9999 '' ''ρρρρ éé éé&&&& uu uuρρρρ öö ööΝΝΝΝ èè èèδδδδ (( ((####θθθθ ää ää9999 '' ''ρρρρ éé éé&&&& ÉÉ ÉÉ====≈≈≈≈ tt tt7777 øø øø9999 FF FF{{{{ $$   )18-17  :زمر(  � ####$$
دهند سپس بهترين سخن  بندگانم را نويد ده كه به هر سخن گوش ميپس آن «

  1.»كنند، آنها را خدا هدايت كرده است را پيروي مي
 � سال در پي سخنان گذشته شرحي آورده مبني بر اينكه حضرت محمد23سندة نوي

ازمعاصرين خويش كامالً متمايز بوده است ولي مردم روزگار او چون به عقايد و رسوم 
را داشتند با آن » بني عبدمناف«افي، خوگرفته بودند و يا مانند ابوجهل داعية تفوق بر خر

حضرت به ستيزه برخاستند بويژه كه برخي از آنان در اثر خودخواهي و به اتّكاي 
البتّه گروهي ! مالداري، متوقّع بودند كه اگر رسالتي در كار باشد نصيب ايشان شود

بردند كه سخن حق را از   ابوبكر هم در ميان آنان بسر ميانديش چون بين و نيك روشن
  ) كتاب10 و 9 و 8صفحة  ( ....پيامبر پذيرفتند

_________________________________________________________________________ 

كند و هم به  اين آيه شريفه، بندگان خدا را هم به كسب معلومات و احاطه بر اقوال و آراء تشويق مي -1
مايد و ما در هر موضع به يكي از اين دو مفهوم و گاهي به ن انصاف و تقواي علمي و عملي سفارش مي

 .ايم هر دو، نظر داشته
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اين گفتار متناسب با بحث گذشته نيست و گويا رشتة سخن در اينجا از كف 
مسلمين و ترسايان «زيرا سخن أصلي او بر سر آن بود كه ! نويسنده به در رفته است

رت اند وقايع زندگاني حض تن عقايد پيشين، هيچكدام نتوانستهباختري به علّت داش
  !» را به درستي بنويسند�محمد

اگر مسلمانانِ نخستين چون ابوبكر، يا كافران روزگار پيامبر چون ابوجهل، دربارة 
 سال در اينجا ذكري از 23سيرة پيامبر كتابي نگاشته بودند البتّه جا داشت كه نويسندة 

آورد و باشواهدي از آثار هر كدام نشان دهد كه در تحقيقات تاريخ، ايشان به ميان 
شود، اما نه ابوبكر كتابي در سيره النّبي  داشتن عقايد پيشين، مانع درك صحيح تاريخ مي

 23ناچار بايد گفت كه نويسندة ! نگاشته و نه ابوجهل دراين باره اثري به جاي گذاشته
  !تاده استگويي دراف سال در اينجا به پريشان

از اينكه بگذريم، مگر نه آنكه دين ابوبكر و ابوجهل يپش از ظهور اسالم يكي بود و 
كردند؟ پس چرا عقيدة پيشين مانع نشد تا ابوبكر سخن حق را از  پرستي مي هر دو بت

  پيامبر بپذيرد ولي همان عقيده، ابوجهل را از پذيرش حقايق باز داشت؟
شود، آنچه مردم را از  ع درك صحيح و ايمان سليم نميعقايد پيشين همواره مان! آري

است كه خود علل » دقّت و انصاف«دارد نداشتن  فهميدن حقايق و گرايش به آنها باز مي
  .گيرد تواند داشت و از عوامل مختلف سرچشمه مي گوناگون مي

  
  مسلمين و ماجراي معراج

  : دهد  مينويسندة بيست و سه سال دنبالة سخن را بدينگونه ادامه 
دهد كه چگونه بسياري از  يك نمونه و شاهدروشن و غيرقابل انكار بما نشان مي[

قرآن محكمترين سند . شود گيرد و فرع زائد بر اصل مي تصورات و پندارها جان مي
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هاي مكّي است و قضية معراج از آن   كه از سوره1»االسرا«در آغاز سورة . مسلمين است
  : است ساده و قابل توجيه و تعقّل اي  گيرد آيه سرچشمه مي

سبحان الّذي أسري بعبده ليال من المسجد الحرام إلي المسجد األقصي الذي 
  .باركنا حوله لنريه من آياتنا إنه هوالسميع البصير

بزرگ و منزّه است خدايي كه : فرمايد  مي. هيچگونه ابهامي در اين آية شريفه نيست
ايم  م به مسجد األقصي كه پيرامون آنرا مبارك ساختهبندة خود را شبانه از مسجدالحرا

توان بر يك سير معنوي حمل  اين آيه را مي. 2سير داد تا آيات خود را بدو نشان دهد
روند و سرگرم رؤياي روحي  ميكرد، اين گونه سيرها براي اشخاصيكه در خويش فرو 

انگيز   داستانهاي حيرتدهد ولي در ميان مسلمين پيرامون اين آيه ساده ند روي ميخويش
پيدا شده است كه به هيچوجه با موازين عقلي سازگار نيست در اينجا فقط شكل ساده و 

  : آوريم  تر را از تفسير جاللين مي روايت معقول
ترين تفسيرهاي قرآن است، زيرا نويسندگان آن  تفسير جاللين از معتبرترين و موجه

. 3متر آلوده به تعصب و جانبداري از اين و آنندهاي مختلف دور و ك از انتساب به فرقه
اي  اند بدون سند است و حتّي اشاره در هر صورت مطلبي را كه از قول پيغمبر آورده

كنند كه اين مطلب را كدام راوي گفته است هرچند آن راوي معتبر و قابل وثوق  نمي

_________________________________________________________________________ 

 .اإلسراء، صحيح است -1
 ...).لتريه (بايد ترجمه شود ) نشان دهيم( -2
تفسير جاللين در برابر تفاسيري ! اطّالعي نويسنده از كتب تفسير، گواه صادقي است اين ادعا بر بي -3

از ... كثير و آلوسي و محمد عبده و  شري و فخررازي و قرطبي و طبرسي و ابنتفسير طبري و زمخ چون
اهميت و اعتبار كمتري برخوردار است و نويسندگان آن نيز از انتساب به مذهب و فرقة خاص دور 

 .نيستند
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رم به روايتي كه نقل دهندة اين معني است كه دو مفسر محت نباشد و خود اين امر نشان
  :كنند چنين است  باري مطلبي كه از زبان پيغمبر نقل مي. كنند اطمينان ندارند مي

تر و از استر كوچكتر،  آن شب جبرئيل آمد و چارپائي همراهش بود كه از االغ بزرگ
المقدس  هايش در كناره پا و مايل به خارج بود، بر آن سوار شدم، به بيت سفيدرنگ، سم

بستند در مسجد األقصي دو  اي بستم كه معموالً انبياء مي  افسار براق را به حلقهرفتم،
آمدن، جبرئيل دو ظرف لبريز از شير و شراب برايم  ركعت نماز خواندم، پس از بيرون

 بدين اختيار تحسين كرد ، سپس يل مرائ و جبراختيار كردمآورد، من ظرف شير را 
 :ر آسمان موكّل پرسيد كيست؟ جبرئيل گفت دم دبسوي آسمان اول پرواز كرديم

موكّل پرسيد آيا او را احضار . كه همراه تُست؟ گفت محمد: جبرئيل است موكّل پرسيد 
پس در آسمان را باز كرد، حضرت آدم به پيشوازم شتافت . اند؟ جبرئيل گفت آري كرده

يك از آسمانها پيمايد و در هر  به همين ترتيب هفت آسمان را مي... (و خيرمقدم گفت 
بيت «در آسمان هفتم ابراهيم را ديدم كه به ) شتابد يكي از انبياء به استقبال وي مي

آيند تكيه كرده  شوند و بيرون نمي كه روزي هفتاد هزار فرشته وارد آن مي» المعمور
... اش  المنتهي برد كه برگهايش مثل گوش فيل بود و ثمره پس از آن مرا به سدره. است

 وحي شد كه شبانه روز پنجاه نماز بخوانم بعد حضرت موسي در مراجعت سپس بمن
بمن گفت پنجاه نماز زياد است از خداوند بخواه تخفيف بدهد پس بسوي خدا برگشتم 

باز موسي گفت . خداوند آنرا به چهل و پنج نماز تخفيف داد. و تقاضاي تخفيف كردم
روز چهل و پنج نماز  توانند شبانه ام مردم نمي من اين مطلب را در قوم خود آزموده
خالصه آنقدر چانه زده است تا خداوند راضي (بخوانند، دوباره بسوي خدا باز گشتم 
  ) كتاب13 و 12 و 11صفحة (. )...]شودشده است كه فقط پنج نماز خوانده 

دانيم كه نويسندة بيست و سه سال درصدد است تا نشان دهد كتابهايي كه  مي
اند، آكنده از موهومات است و ما  اسالم و سيرة پيامبر نگاشتهمعرّفي مسلمين دربارة 
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پيش از اين گفتيم كه روش علماي مسلمين در روزگار قديم بر اين پايه استوار بوده كه 
آوردند و در دسترس اهل تحقيق قرار  هايي گرد مي آثاري را با اسناد آنها در مجموعه

مانند (كردند  حقيق اثري را از آن ميان اختيار ميدادند و گاهي خود نيز با نقد و ت مي
آوردند كه آنچه  و أحياناً در مقدمة كتاب، ذكري از اين مقوله به ميان مي) تفسير طبري

در اين مجموعه گردآوري شده بر حسب نقل راويان است نه آنكه همگي با رأي 
  )مانند تاريخ طبري. (مؤلّف، موافق باشد

ندة كتاب بيست و سه سال به قبول اين حقيقت نزديك بينيم كه نويس اينك مي
كند،   بازگو مي از تفسير جاللين�و ضمن آنكه روايتي را در معراج پيامبر! شود مي
اي  اند بدون سند است و حتّي اشاره مطلبي را كه از قول پيغمبر آورده: [نويسد  مي
بر و قابل وثوق نباشد و كنند كه اين مطلب را كدام راوي گفته هرچند آن راوي معت نمي

الدين محلّي و  جالل(دهندة اين معني است كه دو مفسر محترم  خود اين امر نشان
اگر اين استنباط نويسندة ]! كنند اطمينان ندارند به روايتي كه نقل مي) الدين سيوطي  جالل

بيست و سه سال درست باشد، پس اعتراض او به عموم كتب تفسير و سيره و تاريخ 
اند كه به تمام  زيرا بسياري از نويسندگان اين كتابها تصريح كرده! يجا و نادرست استب

اين معني تصريح نشده است  به» تفسير جاللين«روايات منقول اعتماد ندارند با اينكه در 
 سال كوشيده تا از راه قرائن و إمارات، عدم اعتماد نويسندگان تفسير را به 23و نويسندة 

بدتر از همه اينكه نويسندة بيست و سه سال هرچند حرفة . ثابت كندروايت مزبور 
و اين دو را نبايد با (نويسندگي داشته، ولي اهل تحقيق و دقّت و استنباط نيست 

حتّي : [گويد  برخالف قول نويسنده كه مي» لينتفسير جال«زيرا در ) ر اشتباه كرديكديگ

رواه الشيخان «: آمده است كه ] ي گفته؟كنند كه اين مطلب را كدام راو اي نمي اشاره
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اند و الفاظي كه ما بازگو  اين مطلب را شيخين روايت كرده«:  يعني 1»و اللفظ لمسلم
دانند كه مقصود از شيخين هنگامي كه سخن  و اهل حديث مي! »ايم از مسلم است كرده

مسلم بن «و )  ق .  ه256متوفّي در سال (» محمد بن اسماعيل بخاري«رود،  از روايت مي
از خالفت به ميان آيد، اند و چون سخن  )ق .   ه261متوفّي بسال (» حجاج نيشابوري

  .است» عمر بن خطّاب«و » قحانه ابوبكر بن ابي«مقصود 
نويسندة بيست و سه سال به آغاز روايت در تفسير جاللين نظر افكنده و پايان آنرا 

: نويسد  ده است و اگر مراد او از اينكه ميبررسي نكرده كه عبارت مذكور در آنجا آم
» مسلم بن حجاج«آخرين راوي حديث باشد با رجوع به كتاب ] كدام راوي گفته؟[

در كتاب مسلم، سند . بوده بشناسد» انس بن مالك«توانست راوي مزبور را كه  مي

حدثنا شيبان بن فروخ، حدثنا حماد بن سلمة، حدثنا «: حديث چنين آمده است 
  2.»...ت البناني، عن أنس بن مالك، أن رسول اهللا صلي اهللا عليه و سلم قالثاب

نويسندة بيست و سه سال عالوه بر آنكه به مدارك تفسير جاللين توجه نكرده در 
دهد با زبان و  ترجمة عبارات تفسير نيز دچار برخي از اشتباهات شده كه نشان مي

 از جمله آنكه در روايت مورد بحث مكرّر .تعبيرات متون اسالمي به درستي آشنا نيست

و : پرسيدند  كرد از او مي  را معرّفي مي�، محمد�آمده ه در هر آسمان همينكه جبرئيل
آيا پيام خدا بسوي او «: ؟ يعني و قد بعث إليه: شد   يا سؤال ميقد أرسل إليه؟

 سال كه نويسندة بيست و سه» فرستاده شده؟ و آيا به پيامبري مبعوث گشته است؟
  ]!اند؟ آيا او را احضار كرده: [مقصود از اين تعبير را در نيافته در ترجمة آن آورده است 

_________________________________________________________________________ 

 ).231سورة اإلسراء، صفحه (چاپ مصر، » تفسير جاللين« -1
 إلي السموات و فرض الصلوات، �ل، باب اإلسراء برسول اهللالجزء األو(چاپ مصر، » صحيح مسلم« -2

 ).145صفحه 
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المعمور  در بخش ديگر از روايت آمده كه هر روز هفتاد هزار فرشته، به درون بيت

خله كل يوم سبعون ألف يد(. گشتند رفتند و پس از اين، ديگر به آنجا باز نمي مي
 مراد آن است كه عدد فرشتگان چندان زياد بود كه بار ديگر ) إليهودونملك ثم اليع
ون خانه آيند ولي ررسيد تا دوباره به د نمي) كه طواف كرده بودند(نوبت به آنان 

شدند و  روزي هفتاد هزار فرشته وارد آن مي: [نويسد  نويسندة بيست و سه سال مي
  (!!)].آمدند بيرون نمي

رساند جاي بسي شگفتي  ها كه حدود آگاهي مترجم را مي با وجود اين قبيل ترجمه
 و بخود حقّ داده تا قرآن عظيم را از ديدگاه  است كه نويسنده چگونه جسارت ورزيده

  )چنانكه خواهد آمد! (أدبي موردنقد قرار دهد؟
اما اعتراض او به اصل روايت، چيزي نيست كه زاييدة ابتكار وي باشد و از اين 

چرا كه از قديم گروهي از علماي اسالمي ! ا مديون افادات خود كندبابت، مسلمين ر
) ق .   ه606متوفّي (اند، فخرالدين رازي  حديث مذكور را از درجة اعتبار ساقط دانسته

  : نويسد  در تفسير بزرگ خويش از قول مخالفان اين حديث مي

نه و إن حديث المعراج أشتمل علي أشياء بعيدة منها ما روي من شق بط«
تطهيره بماء زمزم و هو بعيد ألن الذي يمكن غسله بالماء هو النجاسات العينية 

ك في تطهير القلب عن العقائد الباطلة و األخالق المذمومة و منها لو التأثير لذ
روي من ركوب البراق و هو بعيد ألنه تعالي لما سيرة من هذا العالم إلي  ما

 و منها ماروي أنه تعالي أوجب خمسين عالم األفالك فأي حاجة إلي البراق؟
ي و بين لصلوة ثم إن محمدا صلي اهللا عليه و سلم لم يزل يتردد بين اهللا تعا

موسي إلي أن عاد الخمسون إلي خمس بسبب شفقة موسي عليه الصلوة و 
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قال القاضي و هذا يقتضي نسخ الحكم قبل حضوره و أنه يوجب البداء و . السالم
ي محال فثبت أن ذلك الحديث مشتمل علي ماال يجوز قبوله ذلك علي اهللا تعال

  )366اپ مصر، الجزء الخامس، صفحة تفسير مفاتيح الغيب، چ. (»فكان مردودا
 حديث معراج چيزهايي را در بردارد كه دور ازعقل است از جمله آنكه«: يعني 

بعيد است زيرا  روايت شده شكم پيامبر را شكافتند وآنرا به آب زمزم تطهير كردند و اين
ساختن دل از  آنچه امكان دارد با آب شُسته شود پليديهاي ظاهري است و در پاكيزه

ديگر آنكه روايت شده پيامبر بر . عقايد نادرست و اخالق ناپسند اين كار مؤثّر نتواند بود
 براق سوار گشت و اين نيز بعيد است زيرا كه چون خداي تعالي پيامبر را از اين جهان

و ديگر آنكه در روايت آمده كه ! ر داد چه نيازي به براق داشت؟عالم افالك سيبه 
 چندان ميان خدايتعالي و �تعالي پنجاه نماز را فريضه ساخت سپس محمد خداي
 پنجاه نماز به پنج نماز � رفت و آمد كرد تا به سبب مهرباني موسي�موسي
آنكه به مردم كم خدا پيش از  گويد اين امر مقتضي آن است كه ح1و قاضي! برگشت

شود كه بر خدايتعالي  مي) يعني تغيير مشيت الهي(برسد نسخ گردد و اين موجب بداء 
محال است بنابراين ثابت شد كه حديث مزبور چيزهايي را در بردارد كه پذيرش آنها 

  .»روا نيست، پس اين حديث، مردود است
ت و ضعف يكايك اين ايرادها سخن ما درصدد آن نيستيم كه در اينجا از درجة قو

خواهيم بگوييم كه نقد نويسندة بيست و سه سال از اين   به ميان آوريم همين اندازه مي
را به  حديث، تحفة تازه و تحقيق جديدي نيست كه راه تهذيب و تصحيح كتب سيره

ا اي از مسلمين حديث مزبور ر مسلمانان بياموزد زيرا نزديك به هزار سال پيش، عده
يا » بخاري«اند و بطور كُلّي چنان نيست كه هر حديثي را  مخدوش و مردود شمرده

_________________________________________________________________________ 

 .است)  هجري قمري402متوفّي در (ظاهراٌ مقصود، قاضي عبدالجبار همداني  -1



  تولّد پيامبرتولّد پيامبرتولّد پيامبرتولّد پيامبر

 

79797979

متوفّي به سال (آورده باشند مورد قبول علماي اسالم واقع گردد، حافظ بن حجر » مسلم«
كه آنرا در » فتح الباري بشرح صحيح البخاري«در مقدمة كتاب معروفش ) ق .   ه852

وقد انتقده الحفاظ في عشرة و مئة «: گويد  ، ميتوضيح كتاب بخاري نگاشته
وده حديث موردنقد  كتاب بخاري از سوي حافظان احاديث، در صد« :  يعني1»حديث

و همچنين بخشي از احاديث مسلم، از سوي علماي اسالم مردود ! »قرار گرفته است
سورة «در تفسير ) ق .   ه728متوفّي در سال (تلقي شده است به عنوان نمونه، ابن تيميه 

إن الحديث الذي رواه مسلم في خلق التربة يوم السبت «: نويسد  مي» اإلخالص
: يعني ) 16تفسير سوره اإلخالص، صفحه  (»حديث معلول قدح فيه أئمة الحديث

است كه  آورده حديثي نادرست! حديثي كه مسلم دربارة آفرينش خاك در روز شنبه«
  .»ستمورد طعن ائمة حديث واقع شده ا

ولهذا الحديث نظائر عند مسلم فقد روي أحاديث عرف أنها «: نويسد  باز مي
والخالف بين ! غلظ مثل قول أبي سفيان لما أسلم أريد أن أزوجك أم حبيبة

تفسير سوره اإلخالص، صفحه  (»الناس أن النبي قد تزوجها قبل إسالم أبي سفيان
مسلم آمده است و او احاديثي را در كتاب ) نادرست(نظائر اين حديث «: يعني ) 16

احاديث مزبور غلط است مانند آنكه روايت نموده چون  گزارش كرده كه معلوم شده
را به همسري تو در ) دخترم(خواهم أم حبيبه  مي: ابوسفيان، اسالم آورد به پيامبر گفت 

يان،  مدتها پيش از آنكه ابوسف�با اينكه ميان مورخان خالف نيست كه پيامبر! آورم
  .!»اسالم آورد با أم حبيبه ازدواج كرده بود

_________________________________________________________________________ 
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مقصود آن است كه كار نويسندة بيست و سه سال در نقد أحاديث چنان است كه به 

زيره به كرمان «: بانان  و به قول ما پارسي ز!»كناقل التمر إلي هجر«: قول عرب 
علماي ! ث بينديشدگيري از حدي  آري، قرنها پيش از آنكه او دربارة خُرده!»آورده است

اند ولي محقّقاني امثال ايشان كه غواصي در درياي علوم  اسالمي، احاديث را نقد كرده
بينند عالقه دارند تا بدون ذكر آثار ديگران، اين  اسالمي و كتب فراوان را كاري دشوار مي

  !قبيل امور را از نوآوريهاي خود قلمداد كنند
ا سيري روحاني بايد شمرد يا آنكه پيكر شريف اما اصل بحث از معراج كه آيا آنر

 نيز عروج كرده است؟ هر دو قول، از روزگار كهن در ميان مسلمين طرفداراني �پيامبر
  .داشته است

حدثني «: در سيرة خود نوشته » ابن اسحاق«نزديك به هزار و سيصد سال پيش، 
ما فقد جسد : انت تقول أن عائشة زوج النبي صلي اهللا عليه و سلم ك: بعض آل أبي بكر 

سيرة ابن هشام، الجز األول، . (»رسول اهللا صلي اهللا عليه و سلم، و لكن اهللا أسري بروحه
 �بكر مرا حديث كرد كه عائشه همسر پيامبر كسي از خاندان ابي«: يعني ) 399صفحة 

. » ناپديد نشد وليكن خداوند روح آن حضرت را سير داد�پيكر رسول خدا: گفت  مي
بينيم همين قول را به گروهي از علماي اسالمي و  نگريم مي بر اكثر تفاسير قرآن كه ميو 

ن جرير طبري و تفسير قرطبي و تفسير تفسير اب: اند، مانند   نسبت دادهمفسران قرآن
زمخشري و تفسير فخر رازي و تفسير بيضاوي و تفسير شوكاني و تفسير ابن كثير و 

  ... .خ طبرسي و تفسير ابوالفتح رازي و جز اينها تفسير شيخ طوسي و تفسير شي
خواهيم از حقيقت معراج سخن گوييم چراكه اين بحث ما را از  ما در اينجا نمي

كند،   دور مي– سال است 23دادن به كتاب   كه پاسخ–غرض اصلي در تأليف اين كتاب 
ش آن هستيم لذا تحقيق از اين موضوع را به تفسير بزرگ قرآن كريم كه درصدد نگار

 هر چه بوده �پردازيم كه معراج پيامبر خدا نماييم و در اينجا به اين مسأله مي موكول مي
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يعني آن عبارت كه ! با آن تعبير نادرست نويسندة بيست و سه سال سازگاري ندارد
روند و  كه در خويش فرو مي اين گونه سيرها براي اشخاصي: [گويد  نويسنده مي

 هرگز موافق �ي پيامبر خدانبا سير روحا]! دهد ويشند، روي ميسرگرم رؤياي روحي خ
 در حركت روحي خود با إذن خالق جهان به ابعادي فراتر �نيست چرا كه رسول اكرم

از عالم مادي عروج كرد و به مشاهدات غيبي نائل آمد و به رؤيت آيات كبراي الهي 
  : وانيم خ از قرآن كريم مي» نجم«فائز گرديد، چنانكه در سورة 

� s$$$$ tt ttΒΒΒΒ ss ssøøøø#### yy yy———— çç çç#### || ||ÇÇÇÇ tt tt7777 øø øø9999 $$ $$#### $$$$ tt ttΒΒΒΒ uu uuρρρρ 44 44 xx xxöööö ss ssÛÛÛÛ ∩∩∩∩⊇⊇⊇⊇∠∠∠∠∪∪∪∪ ôô ôô‰‰‰‰ ss ss)))) ss ss9999 33 33““““ rr rr&&&& uu uu‘‘‘‘ ôô ôô ÏÏ ÏÏΒΒΒΒ ÏÏ ÏÏMMMM≈≈≈≈ tt ttƒƒƒƒ#### uu uu ÏÏ ÏÏµµµµ ÎÎ ÎÎ nn nn//// uu uu‘‘‘‘ ## ##““““ uu uu#### öö öö9999 ää ää3333 øø øø9999 $$ $$#### �  
  )18-17  :نجم(  

او برخي از . ديدگان او از ديدار آن حقايق منحرف نشد و از آنها درنگذشت«
  .»بزرگترين آيات خداوندش را رؤيت كرد

اي از قرآن بدون آنكه از ديگر آيات ذكري به  نويسندة بيست و سه سال با آوردن آيه
آور آخرين پيامبر حق را با حالت در خود فرورفتن  پروا سير شگفت ميان آورد، بي

دهد به گمان او انسان هر  يگانه پنداشته و تعبيري آورده است كه نشان مي! خيالبافان
و اين از انديشة ! چند مهذّب و مجرّد باشد از حصار خياالت درون، بيرون نتواند رفت

شود و  بنياد فكرش ظاهر مي» وحي«گيرد و بزودي در بحث از مسألة  مادي او ريشه مي
  .پاسخي را كه در خور آن است إن شاء اهللا تعالي به او خواهيم داد

  
  !نقد ناشيانه از حديث معراج

يث است، شك اي كه در اينجا نبايد ناگفته بماند شيوة ايراد نويسنده به مفاد احاد نكته
كسي كه قادر نيست حديثي را به . نيست كه داوري دربارة هر فنّي به تخصص نياز دارد

واند آن حديث را در معرض نقد قرار دهد از همين رو  تدرستي ترجمه كند البته نمي
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گيرد  هايي بر آن مي بينيم نويسندة بيست و سه سال پس از ذكر حديث معراج، خُرده مي
  : نويسد  مثالً مي! كند ا بيش از پيش بر جهالت او داللت ميكه برخي از آنه

خداوند غني را چه نيازي به نماز بندگان است؟ موكّالن آسمانها چرا از برنامة [
  ) كتاب14صفحة  (.]اطّالع بودند؟ مسافرت پيغمبر بي

 ايراد نخست را به مناسبت تشريع نمازهاي پنجگانه آورده و با همة ادعا، اين معناي
! نيازي خداي متعال منافات ندارد ساده به ذهنش خطور نكرده است كه تشريع نماز با بي

اين ! نياز را به انسان كند نه نياز خداي بي نماز، نيازهاي روحي انسان را به خدا تأمين مي
  : گويد  دهد تا همه نماز را بپا دارند و در عين حال مي قرآن مجيد است كه فرمان مي

� ββββ ÎÎ ÎÎ)))) (( ((#### ÿÿ ÿÿρρρρ ãã ãã���� àà àà���� õõ õõ3333 ss ss???? ÷÷ ÷÷ΛΛΛΛ ää ääΡΡΡΡ rr rr&&&&  tt ttΒΒΒΒ uu uuρρρρ ’’’’ ÎÎ ÎÎûûûû ÇÇ ÇÇÚÚÚÚ öö öö‘‘‘‘ FF FF{{{{ $$ $$#### $$$$ YY YYèèèèŠŠŠŠ ÏÏ ÏÏΗΗΗΗ ss ssdddd      χχχχ ÎÎ ÎÎ**** ss ssùùùù ©© ©©!!!! $$ $$#### ;; ;; ÍÍ ÍÍ____ tt ttóóóó ss ss9999 îî îî‰‰‰‰ŠŠŠŠ ÏÏ ÏÏΗΗΗΗ xx xxqqqq �  
  )8  :ابراهيم(  

نياز و  دا از هر چيز و هر كس بي همة مردم روي زمين كُفر آوريد خاگر شما و«
  .»ذاتاً در خور ستايش است

  ).يعني كمال و شايستگيِ ذات او موكول به ستايش كسي نيست(
  : د فرماي و نيز مي

� ÞÞ ÞÞΟΟΟΟ çç ççFFFFΡΡΡΡ rr rr&&&& ââ ââ !! !!#### tt tt���� ss ss)))) àà àà���� øø øø9999 $$ $$#### ’’’’ nn nn<<<< ÎÎ ÎÎ)))) «« ««!!!! $$ $$#### (( (( ªª ªª!!!! $$ $$#### uu uuρρρρ uu uuθθθθ èè èèδδδδ ]] ]] ÍÍ ÍÍ____ tt ttóóóó øø øø9999 $$ $$#### ßß ßß‰‰‰‰‹‹‹‹ ÏÏ ÏÏϑϑϑϑ yy yyssss øø øø9999 $$   )15  :فاطر(  � ####$$
  .»نياز و ستوده است شما نيازمند به خداييد و خدا بي«
  :فرمايد  و باز مي

�  tt ttΒΒΒΒ uu uuρρρρ yy yy‰‰‰‰ yy yyγγγγ≈≈≈≈ yy yy____ $$$$ yy yyϑϑϑϑ ¯¯ ¯¯ΡΡΡΡ ÎÎ ÎÎ**** ss ssùùùù ßß ßß‰‰‰‰ ÎÎ ÎÎγγγγ≈≈≈≈ pp ppgggg ää ää†††† ÿÿ ÿÿ ÏÏ ÏÏµµµµ ÅÅ ÅÅ¡¡¡¡ øø øø���� uu uuΖΖΖΖ ÏÏ ÏÏ9999 44 44 ¨¨ ¨¨ββββ ÎÎ ÎÎ)))) ©© ©©!!!! $$ $$#### ;; ;; ÍÍ ÍÍ____ tt ttóóóó ss ss9999 ÇÇ ÇÇ tt ttãããã tt tt ÏÏ ÏÏϑϑϑϑ nn nn====≈≈≈≈ yy yyèèèè øø øø9999 $$ $$#### �  
  )6  :نكبوتع(  

كوشد، همانا خدا از جهانيان  هر كس در راه خدا كوشش كند به سود خود مي«
  .»نياز است بي



  تولّد پيامبرتولّد پيامبرتولّد پيامبرتولّد پيامبر

 

83838383

اش، تكامل  كنيم و نتيجه نماز كوششي است كه بسوي خدا و براي تقرب به او مي
  ! سبحانيقواي روحي خود ما است نه رفع نياز خدا

 ياد خدا با نهايت عظمت و نماز سيري است روحاني كه اگر با توجه اداء شود،
كند و سراسر قلب و روح او از ياد حق سرشار و پر  قُدس و جالل در انسان ظهور مي

رود و رفعتِ درجه و لطافت پيدا  گردد، پس در نمازِ حقيقي، روح آدمي آنقدر باال مي مي
مي شود و به همين اعتبار در آثار اسال كند كه تجلّي گاه عظمت و جالل خداوند مي مي

  .الصلوة معراج المؤمن: اند  تعبير شده است و گفته» معراج مؤمن«از نماز به 
نهايت يعني تقرّب به خداوند، آدمي  در ساية اين سفر روحاني و حركت به سوي بي

يابد و در اثر توجه به خدا، عالوه بر وجدان طبيعي كه در  تكامل روحي و اخالقي مي
آيد و او را از  ايماني باشد در انسان پديد مي وجداننهاد همه هست، وجدان دومي كه 

دارد و لذا در قرآن مجيد  پسندد، باز مي بديها و زشتيهايي كه خداي سبحان آنها را نمي
  : آمده است 

� ÉÉ ÉÉΟΟΟΟ ÏÏ ÏÏ%%%% rr rr&&&& uu uuρρρρ nn nnοοοο 44 44θθθθ nn nn==== ¢¢ ¢¢ÁÁÁÁ9999 $$ $$#### (( (( RR RRχχχχ ÎÎ ÎÎ)))) nn nnοοοο 44 44θθθθ nn nn==== ¢¢ ¢¢ÁÁÁÁ9999 $$ $$#### 44 44‘‘‘‘ ss ssSSSS ÷÷ ÷÷ΖΖΖΖ ss ss???? ÇÇ ÇÇ∅∅∅∅ tt ttãããã ÏÏ ÏÏ !! !!$$$$ tt tt±±±± óó óóssss xx xx���� øø øø9999 $$ $$#### ÌÌ ÌÌ���� ss ss3333ΖΖΖΖ ßß ßßϑϑϑϑ øø øø9999 $$ $$#### uu uuρρρρ 33 33 �  
  )45  :عنكبوت(  

بپادار كه نماز انسان را از هر گونه زشتكاري و أعمال ناپسند باز نماز را «
  .»دارد مي

نمازگزار اگر مستغرق در نمازهاي خود شود، روح وي، در اثر تحكيم رابطة با حق و 
يابد و ترس و بيم از قدرتهاي موقّت و ناپايدار از  توكّل بر او، قدرت و استقامت مي

ز امتياز ديگري است كه قرآن مجيد آنرا چنين بيان بندد و اين ني ان او رخت برميور
  : داشته است 
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� ¨¨ ¨¨ββββ ÎÎ ÎÎ)))) zz zz≈≈≈≈ || ||¡¡¡¡ΣΣΣΣ MM MM}}}} $$ $$#### tt tt,,,, ÎÎ ÎÎ==== ää ääzzzz %%%% ·· ··ææææθθθθ èè èè==== yy yyδδδδ ∩∩∩∩⊇⊇⊇⊇∪∪∪∪ #### ss ssŒŒŒŒ ÎÎ ÎÎ)))) çç ççµµµµ ¡¡ ¡¡¡¡¡¡ tt ttΒΒΒΒ •• ••#### ¤¤ ¤¤³³³³9999 $$ $$#### $$$$ YY YYããããρρρρ ââ ââ““““ yy yy____ ∩∩∩∩⊄⊄⊄⊄⊃⊃⊃⊃∪∪∪∪ #### ss ssŒŒŒŒ ÎÎ ÎÎ)))) uu uuρρρρ çç ççµµµµ ¡¡ ¡¡¡¡¡¡ tt ttΒΒΒΒ 

çç çç#### öö ööDDDD ss ssƒƒƒƒ øø øø:::: $$ $$#### $$$$ ¸¸ ¸¸ããããθθθθ ãã ããΖΖΖΖ tt ttΒΒΒΒ ∩∩∩∩⊄⊄⊄⊄⊇⊇⊇⊇∪∪∪∪ �� ��ωωωω ÎÎ ÎÎ)))) tt tt,,,, ÍÍ ÍÍ jj jj#### || ||ÁÁÁÁ ßß ßßϑϑϑϑ øø øø9999 $$   )22-19  :معارج(  � ####$$
كند  تابي مي ز سرِ ناتواني بيانسان حريص آفريده شده، چون بدي به او برسد ا«

كه به سبب (دارد، مگر نمازگزاران  و اگر نيكي به او رسد آنرا از ديگران بازمي
  .»توجه و توكّل به خدا، ضعف و بخل در آنان راه ندارد

مند شده و اضطرابات  ديگر آنكه نمازگزار با أداي اين عبادت از آرامش روان بهره
  : گردد، زيرا نماز ياد خدا است و به قول قرآن حكيم  روحي از وجود او زدوده مي

� ÌÌ ÌÌ���� òò òò2222 ÉÉ ÉÉ‹‹‹‹ ÎÎ ÎÎ//// «« ««!!!! $$ $$#### ’’ ’’ ÈÈ ÈÈ⌡⌡⌡⌡ yy yyϑϑϑϑ ôô ôôÜÜÜÜ ss ss???? ÜÜ ÜÜ>>>>θθθθ èè èè==== àà àà)))) øø øø9999 $$   )28  :رعد(  � ####$$
  .»شوند به ياد خدا دلها مطمئن مي«

البتّه اين آثار روحاني، مشروط به توجه به حق و عدم غفلت در نماز است كه اگر 
د، بر ماهيت نماز خدشه و عيبي وارد زدگي از آثار مذكور بهره نَبرَ كسي در اثر غفلت

شود ولذا در  نيست، بلكه اين عملِ نمازگزار است كه مخدوش و معيوب شمرده مي
  : قرآن كريم آمده است 

� ×× ××≅≅≅≅ ÷÷ ÷÷ƒƒƒƒ uu uuθθθθ ss ssùùùù šš šš,,,, ÍÍ ÍÍ jj jj#### || ||ÁÁÁÁ ßß ßßϑϑϑϑ ùù ùù==== ÏÏ ÏÏ jj jj9999 ∩∩∩∩⊆⊆⊆⊆∪∪∪∪ tt tt ÏÏ ÏÏ%%%% ©© ©©!!!! $$ $$#### öö ööΝΝΝΝ èè èèδδδδ  tt ttãããã öö ööΝΝΝΝ ÍÍ ÍÍκκκκ ÍÍ ÍÍEEEE ŸŸ ŸŸξξξξ || ||¹¹¹¹ tt ttββββθθθθ èè èèδδδδ$$$$ yy yy™™™™ �  
  )5-4  :ماعون(  

  .» و غافلندخبر  خود بياراني است كه از نمازخسارت براي آن نمازگز«
شناسي دارد و اين آيات بينات را در قرآن شريف  اي كه ادعاي اسالم نويسنده

نويسي او چه  شناسي و سيره گويد، اسالم سخن مي!! »نياز خدا به نماز«نخوانده و از 
  تواند داشته باشد؟ ارزشي مي
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در  ه جرأت ورزيدهكسي كه تا اين درجه دور از ادراك معنويات است چگون! شگفتا
د بن عبداهللا صلي اهللا عليه و آله و سلّم الشأني چون محم يات پيامبر عظيمتحليل روح
  !!سخن گويد؟

اطّالع  ها چرا از برنامة مسافرت پيغمبر بي ن موكّالن آسما: [اما اينكه ايراد كرده 
 نسبت به متن همانگونه كه پيش از اين گفتيم، اين ايراد از بدفهمي نويسنده]! بودند؟

 آيا او را: كه از قول فرشتگان آورده بود (روايت ناشي شده است و ترجمة نادرست او 
 مزبور را برايش پيش آورده؛ ازاين گذشته، معراج پيامبر اشكال!) اند؟ احضار كرده

چنانكه در آن روايت آمده با روحيه و مشاهدات خود آن حضرت رابطه داشته است و 
بپردازند تا الزم باشد ! وكّالن آسمانها در حضور پيامبر به نمايشي استثنائيقرار نبوده تا م

پيش از اين سفر او، اهل ملكوت آگاه شوند و خود را با تمرين و تكرار آمادة نمايش 
النّاس  آورد، اعتقاد عوام اين قبيل ايرادها كه نويسندة بيست و سه سال به ميان مي!! سازند

كند همانگونه كه دفاع ضعيف از عقايد حقّه،  وهوم، تقويت ميرا به امور مشكوك يا م
  !گرداند مردم را در ايمان به آنها سست مي

  
  !!پيامبر اسالم ولنين

  : نويسد  نويسندة بيست و سه سال مي
ترين نوابغ تاريخي سياسي و تحوالت  بدون هيچ ترديدي محمد از برجسته[

 سياسي در نظر باشد، هيچيك از سازندگان اگر اوضاع اجتماعي و. اجتماعي بشر است
كنند، نه اسكندر و سزار، نه ناپلئون و  تاريخ و آفرينندگان حوادث خطير با او برابري نمي

هيتلر، نه كورش بزرگ و چنگيز، نه آتيال و امير تيمور گوركان، هيچ يك را با وي 
ار عمومي ملّت خود نظامي و جنجگويان، يا افك مقايسه نتوان كرد، همة آنان به قواي

متّكي بودند در صورتيكه حضرت محمد با دست تهي و با مخالفت و عناد محيط 
ترين مرد قرن بيستم لنين را در برابر  شايد بشود قوي.  نهادمزندگاني به ميدان تاريخ قد
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انديشي خستگي ناپذيري و عدم انحراف از مبادي  وي گذاشت كه در پشتكار، چاره
هاي  فكر كرد، چيز نوشت، حركت) 1924 – 1905(ب بيست سال عقيدتي خويش قري

تا نخستين حكومت از مبارزه باز نايستاد  انقالبي را از دور اداره كرد و يك لحظه
م موانع داخلي و خارجي، بر رغم شرايط نامساعد طبيعي و اجتماعي كمونيسم را بر رغ

رن نهضت انقالبي پشت سر ولي بايد اعتراف كرد كه نيم ق. در روسيه برقرار ساخت
 و 14صفحه  (....]كردند خود داشت، صدها هزار ناراضي و انقالبي از وي پشتيباني مي

  ) كتاب15
  : نويسد  باز مي
ترين موجود تاريخ بشريتش بايد خواند؛ با اين تفاوت كه  آفرين مانند لنين حادثه[... 

د با دست خالي و ياراني پشت سر لنين حزبي نيرومند و مؤمن قرار داشت ولي محم
]. بسيار معدود، پاي به ساحت تاريخ گذاشت و يگانه وسيلة كار او قرآن بود و قرآن

  )18صفحة (
ستايد اما در مقايسة آن   را مي�اسالمهرچند نويسنده در اينجا، پيامبر بزرگ 

  !شناسد كند كه نه لنين و نه پيامبر، هيچكدام را به درستي نمي ثابت مي!! حضرت با لنين
دين و مادي، نادرست و   بي يك پيامبر عظيم الهي با يك رهبراساساً مقايسة

آيد زيرا اوالً طريق   ميتناسب است و قياس آندو به يكديگر قياسي مع الفارق بشمار بي
ها و هدفهاي آنان با  يزهات در آنها به كلّي با يكديگر متفاوت است، ثانياً انگمكسب معلو
كنند از يكديگر جدا  د، ثالثاً راههايي كه براي نيل به أهداف خود طي ميت دارهم مباين

 . به هيچ وجه همسان و مشابه نيستان اخالقي و عملي آنشاست، رابعاً روحيات و رو
اما نويسنده، بدون توجه به اين اختالفات و تفاوتهاي اساسي، پيامبر خدا و قهرمان 

!! است  شبيه دانسته و ضدين را همانند پنداشتهتوحيد را با دشمن خداپرستي و توحيد
  ! خبري زهي بي



  تولّد پيامبرتولّد پيامبرتولّد پيامبرتولّد پيامبر

 

87878787

در اينجا الزم است تا دربارة اين اختالفات بنيادي توضيحياتي داده شود و مطلب 
  : پردازيم  تر گردد، بنابراين به شرح هر يك از اين چهار تفاوت اصلي مي روشن

در پنج سالگي خواندن و وي . زيست نخست آنكه لنين در محيط متمدن روسيه مي
نوشتن آموخت و دوران تحصيالت متوسطه و عالي را در روسيه گذراند و از دانشگاه 

 مطالعه دگي او پيش آمد كه از صبح تا شاماي در زن التّحصيل گشت، دوره غازان فارغ
  : نويسد  خود او در اين باره مي. كرد مي
 و حتي در سيبري به اندازة يك 1گبور م حتّي در زندان پطرزشايد هيچگاه در عمر(

شد و  ي اين كار من از صبح زود شروع م. سال تبعيدم در دهي از غازان كتاب نخواندم
لنين در غازان مجذوب ماركسيستها شد و . 2)يافت يك نفس تا ديروقت شب، ادامه مي

 و آثاريبه آموختن ماركسيسم از آنها مشغول گرديد، ضمناً زبان آلماني را نيز فرا گرفت 
  3.را از آلماني به روسي ترجمه كرد» انگلس«و » ماركس«از 

 بنا به تقاضاي ماركسيستهاي پطرزبورگ به سويس رفت تا در 1895در بهار سال 
اين گروه . تشكيل شده بود رابطه برقرار كند» پلخانف«آنجا با گروهي كه تحت رهبري 

. فرستادند پنهاني به روسيه ميكردند و  كتب ماركسيستي را به زبان روسي ترجمه مي
  4.لنين زير پوشش آموزشهاي پلخانف قرار گرفت

بطور خالصه پيش از انقالب، سراسر زندگي لنين انباشته از آموختن و اثر پذيرفتن از 
از لنين در محيط   قرن پيش13قياسِ چنين شخصي به كسي كه حدود . ديگران بود

اي ننهاد و از  گز پاي در مكتب و مدرسهبرد و هر كوچك و نامتمدن مكّه بسر مي

_________________________________________________________________________ 

 .لنينگراد امروز -1
 .8صفحه ) 1349ت از انتشارات حزب توده ايران، ارديبهش(زندگي و آموزش لنين  -2
 .9زندگي و آموزش لنين، صفحه  -3
 .12زندگي و آموزش لنين، صفحه  -4
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نداد و هيچ  آموزگار و استادي درس نياموخت و به هيچ مربي و مرشدي دست ارادت
رساله و كتابي را نخواند و در هيچ كيش و آييني داخل نشد، تا آنكه بزرگترين ديانت 

اخالقي و الهي را براي بشر به ارمغان آورد و انقالب عظيمي را در شؤون اعتقادي و 
  .لوحانه است اقتصادي و اجتماعي و سياسيِ جامعه بنيان نهاد، قياسي گزاف و ساده

دربارة سوابق پيامبر عالوه بر گواهي تاريخ، نويسندة بيست و سه سال اعترافي دارد 
  : نويسد  كه قابل توجه است، مي

نيروي تعبير هاي مكّي و كوچك سرشار از  بايد انصاف داد قرآن ابداعي است، سوره[
شدن آن در زبان مردي كه خواندن  اي است در زبان عرب، جاري و قوه اقناع، سبك تازه

دانسته، درس نخوانده، و براي كار أدب تربيتي نديده است موهبتي است  و نوشتن نمي
 91 سال صفحة 23كتاب ]. (اند نظير و اگر از اين لحظ آنرا معجزه گويند برخطا نرفته كم
  )92و 

  : نويسد   ميباز
 .تواتر و اجماع و قرائن عديده حاكي است كه حضرت، قادر به نوشتن نبوده است[

عالوه بر إمارات روشن و . اي كلمات را بخواند توانست پاره شايد اين اواخر مي

و ما كنت تتلوا من قبله من «: ناپذير، در قرآن نيز اشاره به اين مطلب هست  خدشه
توانستي خواند و نه  ن؛ تو نه كتابي ميآقبل از نزول قر=  »كتاب و ال تخطه بيمنك

  )92 سال، صفحة 23كتاب ]. (توانستي بنويسي مي
آسا و آئين و قوانيني   قرن يپش كتابي معجزه14آيا كسي كه بدون درسِ آموزگار در 

مفصل و جامع آورده، با مردي كه در قرن بيستم به طور عادي به تحصيل علم پرداخته 
ا آموزگار و صدها كتاب ديده و خوانده است، برابر و مشابه تواند بود؟ و آيا راهِ ه و ده

دريافت معلومات در هر دوتن، يكي بوده وهر دو از محيط اجتماعي خود آموزش 
تواند بپذيرد كه مجراي كسب  اي داشته باشد مي اگر كسي از انصاف بهره! ند؟ا گرفته
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 و عادي جدا بوده است زيرا او در كودكي يتيم شد اطّالعات بيامبر، از راههاي معمولي
و به مكتب و مدرسه پاي ننهاد و در جواني به گوسفند چراني مشغول بود و پس از 

گذرانيد تا آنكه طوفان عظيم  ازدواج با خديجه، به آرامي زندگي معمولي خود را مي
  .روحي او آغاز گشت و ابواب وحي و الهام به سويش باز شد

تواند انكار كند كه نيروي   بر كسي روحية انكار و جدل غالب باشد باز نميو اگر هم
  .مشاعر پيامبر با أمثال لنين قابل مقايسه نيست

ء اديگر لنين، عقيده و مكتب جديدي به ارمغان نياورد زيرا خود او پيرو آر از سوي
سيسم كردن و إجراي مارك بود و تنها كوشش وي مصروف پياده» انگلس«و » ماركس«

 بر اينكه انقالب عظيمي را به ثمر رسانيد و اجراء كرد،  عالوه�گرديد ولي پيامبر اسالم
تعاليم تازه بود، پس هماننديِ اين دو تن با يكديگر در روش اخذِ  آورندة مكتب و

كردن عقيده و مكتب، پذيرفتني نيست و ميان آن دو، تفاوت از زمين  عرضه معلومات و
  .تا آسمان است

 است و اين، با اندك ها و اغراض هر كدام با ديگري نامتجانس بوده  آنكه انگيزهدوم
  .شود تي فهميده ميمطالعه و دق

از مهمترين وقايع دوران جواني لنين كه در : (خوانيم  در تاريخ فلسفة سياسي مي
دماغ وي تأثير نموده واو را به يك نفر انقالبي افراطي مبدل ساخت واقعة حبس و 

بود به اتّهام سوءقصد بر ضد حيات » Alexanderالكساندر «آويختن برادر أرشد وي بدار
ن يبرادر لنين جواني وجيه و مورد احترام و تحس. 1887ه متزار الكساندر سوم در ماه 

در آن زمان احزاب و اشخاصي وجود داشتند كه معتقد بودند رژيم استبدادي يا . بود
توان مبدل به حكومت مشروطه نمود، و ازآن جمله   زور مياتوكراسيِ روسيه را تنها با

  .»Populistsپوپوليست «و حزب عامه يا » People Swillارادة مردم «بودند حزب 
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برادر لنين، پيشنهاد كرد » الكساندر اوليانوف«اي از اعضاي حزب اخير از جمله  عده
وكراسي بايد به ترور و كه براي مقابله با اسلحة جاسوسان پليس و براي تعديل ات

افكار انقالبي طبقة متوسط روسيه در اين زمان ريشة فلسفي . كُشي متوسل شد آدم
نداشت و جهات ديالكتيكي در ميان نبود و بيشتر نتيجة مالياتهاي سنگيني بود كه بر 
دهقانان تازه آزادشده از حالت غالمي، تحميل شده و مبلغ اين مالياتها بيشتر از زمان 

چهار ماه پس از اعدام برادرش به لنين اجازه داده شد كه به . بل از آزادي ايشان بودق
در ماه دسامبر همان سال به . شود» Kazanغازان «عنوان دانشجوي حقوق وارد دانشگاه 

 أمالك جد مادري خود هواسطة شركت در اغتشاشات دانشجويان، از دانشگاه اخراج و ب
  1...).ماركس پرداخت» Daskapitalكاپيتال «لعة كتاب تبعيد شد، در آنجا به مطا

توان فهميد كه مؤثّرترين عامل شخصي  از رويدادهاي زندگي لنين بخوبي مي! آري
در ايجاد روحيه انقالبي او، موضوع انتقام و خونخواهي از تزار و رژيم تزاري بوده 

اشد، بلكه نزديكان است،  اين نه چيزي است كه از راه حدس و گمان، استنباط شده ب
  : خوانيم  مي» زندگي و آموزش لنين«در كتاب . اند لنين به آن تصريح كره

پدر بر خانواده سنگيني هنوز غم مرگ .  ساله بود كه پدرش درگذشت16لنين «
بعلّت شركت در سوءقصدي ) لنين(كرد كه الكساندر، برادر بزرگ والديمير ايليچ  مي

لنين .  او را تيرباران كردند1887رفتار شد و در ماه مارس بجان پادشاه مستبد روسيه گ
برادر بزرگ خود را خيلي دوست داشت و قتل او بشدت آتش كينِ انقالبيش را عليه 

: خواهر لنين در خاطرات خود نوشت » آنا«بعدها . استبداد و ستمگري فروزان ساخت
رتو حريقِ انقالبي، راه آيندة ل كرد وخون او مانند پالكساندر قهرمانانه مرگ را استقبا

  2).را روشن ساخت) لنين(برادرش والديمير 

_________________________________________________________________________ 

 ).1006جلد سوم، صفحه (تاريخ فلسفة سياسي، تأليف دكتر بهاءالدين پازارگاد، چاپ طهران  -1
 . 7صفحه ) 1349از انتشارات حزب توده ايران، ارديبهشت (زندگي و آموزش لنين  -2



  تولّد پيامبرتولّد پيامبرتولّد پيامبرتولّد پيامبر

 

91919191

! كردو نه به انتقام خون برادر قيام !  نه پدر كُشتگي با كسي داشت�ولي پيامبر اسالم
 رياست و سوداي سروري او را به هنه تحصيل ثروت و مال او را برانگيخت، و نه انگيز

به خدا و رسالت خدايي، او را به جنبِش عظيم و تنها و تنها ايمان . حركت واداشت
ها  بهترين نوشته«انقالبيش راهنمايي كرد، چنانكه آموزگار لنين وكسي كه لنين آثار او را 

معرّفي كرده است، يعني پلخانف در كتاب » المللي ماركسيستي از مجموعة تأليفات بين
  : نويسد  مي» نقش شخصيت در تاريخ«

رتيكه انسانها مثالً مانند محمد خود را ودانيم در ص  تاريخي مياز روي تجربيات«
سازند كه تمام  مانندي ظاهر مي بدانند، اينگونه افراد يك نيروي ارادي بي... فرستادة خدا 

گذراند  هاي بزرگ و كوچك محلّي در سرا راه آنها مي موانع و مشكالت را كه هاملت
نقش شخصيت در تاريخ، ترجمة خليل  (.»كنند ل ميهاي بازيچة مقوائي پايما مانند خانه

  )17ملكي، فصل تركيب آزادي و ضرورت، صفحة 
شود، نيز  خود نويسندة بيست و سه سال كه گاهي ناگزير از اعتراف به حقايق مي

 121ايمان نيرومند پيامبر اسالم را به خدا و رسالتش اذعان نموده و در صفحة 
  : نويسد مي
گفته است ايمان داشته و آنرا وحي خداوندي  مد بĤنچه ميمسلّماً حضرت مح[
  ].دانسته است مي

نيز ناچار از » گلدزيهر يهودي«بخش نويسندة بيست و سه سال يعني  استاد و الهام
  : نويسد  اعتراف به اين حقيقت شده است و مي
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وحي الهي شمرده شد و او از سر اخالص به يقين ) در روح محمد(اين تعاليم «
  1.»ابزاري براي اين وحي است) به منزلة(سيد كه وي ر

 نيز معروف است كه چون ابوطالب به او سفارش كرد تا از �سخن رسول خدا
مخالفت با عقايد قومش خودداري ورزد مبادا امري پيش آيد كه تحمل آن براي او 

ي عم، واهللا لو وضعوا الشمس في يمني و القمر في يساريا «: ممكن نباشد، گفت 
سيرة ابن هشام،  (» ماتركته،هي فذا األمر حتي يظهره اهللا أو أهلكعلي أن أترك ه

اي عمو، به «: يعني ) 326، تاريخ الطّبري، الجزء الثّاني، صفحة 266القسم األول، صفحة 
خدا سوگند اگر خورشيد را در دست راست من و ماه را در دست چپم نهند تا اين 

ا ترك نخواهم كرد تا اينكه خدا اين دين را پيروزي بخشد دعوت را واگذارم، هرگز آنر
  !»يا من در راه آن هالك شوم

فهمند كه صالبت گويندة اين كالم در ايمان به مأموريت خود تا چه حد  اهل معنا مي
دهد كه اين مرد بزرگ در مرحلة   نشان مي�است؟ و يك نظر بر زندگي پيامبر اسالم

  .ود را تصديق كرده استعمل تا چه اندازه گفتار خ
اما لنين، بيشتر به انگيزة خشم و انتقام و تحت تأثير محيط پرآشوب روسيه، مبارزه 

كرده است، يعني محيطي كه در آن احزابِ ضد دولتي با حكومت تزار به مخالفت  مي
اي در خارج از روسيه داشتند  برخاسته بودند و ماركسيستها تشكيالت و تبليغات گسترده

 كه لنين به عنوان دانشجو يدانشگاه. دادند ز آنجا درون روسيه را تحت تأثير قرار ميو ا
در آنجا راه يافته بود نيز از عناصر ضد دولتي و دانشجويان انقالبي پر بود كه بر آتش 

_________________________________________________________________________ 

 مترجمان كتاب كه سه 12چاپ مصر، صفحه ) تعريب كتاب گلدزيهر(» لشّريعة في اإلسالمالعقيدة و ا« -1

صار يعتبر هذه «: اند  تن از فضالي مصرند، عبارت گلدزيهر را بدين صورت به عربي ترجمه كرده
 .» علي يقين بأنه أداة لهذا الوحي– باخالصٍ –التعاليم وحيا الهيا فأصبح 
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 زدند، بسياري از مردم روسيه از ظلم حكومت تزار سخت ناراضي درون لنين دامن مي
شنا شد و شعارهاي ضد ي لنين با آثار ماركس و انگلس آبودند، در چنين شرايط

باري كه  داري و ضد امپرياليستيِ آندو، وي را جلب كرد و سخنان خشونت سرمايه
و انگلس و نابودي بورژواها در سراسر كتب ماركس ) پرولتر(دربارة انقالب طبقة كارگر 

باف نيز در آن محيط كاري  از كشيشهاي منفي.  لنين افتادشود، موافق طبع مشاهده مي
دعا !! در حقّ اعليحضرت تزار! »راسپوتين گونه«از ايشان،  ساخته نبود بلكه برخي

اين . ساختند بت به ديانت فراهم ميسو موجبات بدبيني شديد مردم را ن! كردند مي
ي كند ربه دست يكديگر دادند تا لنين توانست انقالب را رهب عوامل و نظاير آن، دست

سيسم را درروسيه جانشين حكومت پيشين سازد و مردم را از آيين مسيحيت به و مارك
لياقتي در ادارة   به علّت بي1917ماديگري بكشاند آن هم پس از آنكه تزار در مارس 

جنگ با اطريش، و مشكالت داخلي مجبور به استعفا شده  بود و دولت موقّت و 
 1م را در زمينة صلح و نان و زمين برآورد؟نيز نتوانست تقاضاي مرد» كرنسكي«! ناموفّق

 كه در او انگيزة خشم و انتقام وجود نداشت و محيطِ موافقي �برخالف پيامبر اسالم
وي را به أداي رسالتش تشويق نكرد، بلكه بالعكس جامعه با رسالت او بسختي مخالفت 

 با خود �يامبر اسالمنمود و اگر لنين به اتكاي نيروي مردم با حكومت روسيه در افتاد، پ
مردم اختالف داشت و حكومت و دولتي در ميان نبود تا پيامبر، مردم را بر ضد آن 

بايست از صفر بياغازد   آن بود كه مي�مشكل بزرگ پيامبر. دولت تحريك و تجهيز كند
 كُند و بسازد و اين، با كار لنين كه هو مردم متعصب و سرسخت و نادان را يكايك آماد

اي آمادة انقالب، در پشت سرداشت تفاوت بسيار دارد، بويژه اگر توجه كنيم كه  توده
 بر ضد هاساختن عقايد مذهبي يك قوم به مراتب دشوارتر از تحريك سياسي آن دگرگون

_________________________________________________________________________ 

قدرتهاي جهاني در قرن بيستم اثر هاريت وارد، ترجمه جالل رضائي راد، در اين باره به كتاب  -1
 . نگاه كنيد127 و 122 و 7 و 6صفحات 
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رژيم ستمگر است و لذا اهميت عمل پيامبر با كار لنين قابل مقايسه نيست و حقّاً 
ريخ، از همة اين اختالفات چشم بپوشد و پيامبري را  است كه محقّق تايانصافي بزرگ بي

كه سبب دگرگوني اساسي در شكل و محتواي جامعه شده است، با يك انسان آتشين 
جو كه در جريان طبيعي انقالب قرار گرفته و اقداماتي كرده است، همانند  مزاج و انتقام

  .شمارد
 موفّق به انجام �مبر اسالمترديد بزرگترين معجزة تاريخ همين كاري است كه پيا بي

پذيرد و هيچكس چون  آن شد، زيرا تمام معجزات به اميد تغيير عقيدة مردم صورت مي
 نتوانست امتي را زيرورو كند و هزاران انسان را چنانكه او تربيت كرد، دوباره �محمد

 بسازد، آنهم انسانهاي سرسختي چون عربِ دوران جاهليت كه از سرِ تعصب، دختران
  1!كردند خود را زنده بگور مي
 نيز با اهداف لنين از زمين تا �هاي اوليه، هدفهاي پيامبر اسالم عالوه بر انگيزه

اي بسازد كه  خواست جامعه ي از ماركس و انگلس ميتفاوت داشت، لنين به پيروآسمان 
 اين نظام اشتراكي در امر توليدو مصرف بر آن حاكم باشد بلكه غايت كوشش او متوجه

مقصود بود كه به نظام اشتراكي به طور مطلق نائل گردد يعني به اشتراك خانواده و 
منشأ خانواده، مالكيت خصوصي و «ده داشت، چنانكه انگلس در كتاب يهمسر نيز عق

  : نويسد  به اين معني تصريح كرده و مي» دولت
ر واحد اقتصادي نتقال وسائل توليد به مالكيت اشتراكي خانوادة فردي، ديگ ابا«

گردد تعليم و  داري خصوصي تبديل به يك صنعت اجتماعي مي خانه. جامعه نخواهد بود

_________________________________________________________________________ 

 بيشتر مسئوليت � را پيرواني چنداني نبود و موس� و ابراهيم�از ميان پيامبران بزرگ، نوح -1
كتاپرست و مذهبي بودند به عهده گرفت و قوم او، ي) بدون جنگ رسمي با فرعون(اسرائيل را  نجات بني

 نيز به تربيت ياراني معدود در روزگار خود �آمدند و عيسي  بشمار مي�و از فرزندان يعقوب نبي
 .دبود، درود خداوند بر همگي آنان با كاري ديگر �موفّق شد، اما كار محمد
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طفال، بدون جامعه با رعايت تساوي از همة ا. شود تربيت فرزندان يك امر عمومي مي
كند بدين طريق  ازدواج هستند يا نه، توجه مي محصول پيوند اهدر نظرگرفتن اينكه آن

 هم معنوي و هم –د عوارضي كه امروز مهمترين عامل اجتماعي نگراني در مور
دارد، ازميان  اش باز مي  است كه دختر را از تسليم آزادانه به مرد مورد عالقه–اقتصادي 

. منشأ خانواده، مالكيت خصوصي و دولت؛ اثر انگلس، ترجمة م (.!!»خواهد رفت
  )109 و 108احمدزاده، صفحة 

و به سوي !  ماركس و انگلس ترسيم كرده بودند در نظر داشتاين دورنما را كه لنين
كرد، همان انديشة فاسدي كه در تاريخ ايران باستان به مزدك نسبت  آن حركت مي

 در افكنده و سپس در كتاب قوانين 1اند و همان طرحي كه افالطون در كتاب جمهور داده
  !از آن رويگردان شده است
اي بود كه در آن توحيد مطلق  ودآوردن جامعه به وج�اما هدف پيامبر اسالم
 شؤون زندگي از ميان برود و هاي كه بندگي غيرخدا در هم حكمفرما باشد يعني جامعه

پرستي و جز اينها، رهايي  پرستي و پيشوا پرستي و مرده پرستي و نفس آدمي از اسارت بت
د چنانكه در قرآن كريم به مرتبة كمال اخالقي نائل آي» توحيدعبادت«يابد تا در پرتو 

  : خوانيم  مي
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اين . وع شودرج) چاپ چهارم(اثر افالطون، ترجمة فؤاد روحاني » جمهور« از كتاب 283به صفحه  -1
از سوي بنگاه ترجمه و نشر كتاب » مقدمه ناشر«: كتاب بهمراه پيشنويسي از اينجانب تحت عنوان 

 .بچاپ رسيده است
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خدا به كساني از شما كه ايمان آوردند و كارهاي شايسته كردند وعده داده تا «
 و – چنانكه پيشينيان را جانشيني بخشيد –مين خالفت دهد زها را در اين سرنآ

نها پسنديده جايگير سازد و از پسِ هراس ايشان، بيم آنانرا به آييني را كه براي آ
  .»ي خاطر مبدل گرداند مرا بندگي كنند و هيچ چيز را شريك من نشمرندگآسود

در اين آية شريفه، استقرار حكومت مسلمين، مقدمة عبادت خالصِ خداوند بشمار 
از اينرو . د يافتآمده است از طرفي، كمال اخالقي را در پرتو عبادت خالص باي

الموطأ، تأليف مالك بن أنس، چاپ  (بعثت التمم حسن األخالق:  فرمود �پيامبراسالم
: يعني ) 128 و طبقات ابن سعد، القسم األول، صفحة 211مصر، الجزء الثاني، صفحة 

  .»ام تا أخالق نيك را به نهايت رسانم برانگيخته شده«
ين در ايجاد نظام اجتماعي جديد، نمايندة  با لن�تفاوت أهداف پيامبر اسالم! آري
كه پيامبر با أمثال لنين در شناخت حقيقت انسان، اختالف جوهري داشته است و  آنست

لوحانه و سطحي، آندو را مشابه يكديگر  توان با يك قياس ساده بنابراين چگونه مي
  !شمرد؟

 داشته با شيوة  براي رسيدن به هدف خود�سوم آنكه راه و روشي كه پيامبر اسالم
براي لنين، نيل به هدف مهم بوده از هر راهي كه باشد . كرده است لنين كامالً تفاوت مي

خواسته تا حكومت تزار را سرنگون كند و  او مي! و به هر صورت كه انجام پذيرد
اي اشتراكي پديد آورد خواه اين هدف از راه صحيح تحقّق يابد و خواه از طريق  جامعه

از همين جهت ضمن آثار خود به ! ء و قتل و جز اينها متحقّق شودظلم و فحشا
  : نويسد  صراحت مي
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 اشد و در مورد لزوم حتّي به انواعيك كمونيست بايد براي هر گونه فداكاري آماده ب«
هاي نامشروع را بكار برَد وحقيقت را  هاي جنگي متوسل شود و روش ها و حيله نقشه

هاي بازرگاني راه يابد و روش كار انقالبي را در ميان آنان با  هپنهان سازد تا در اتّحادي
ما همة آن اصول اخالقي را كه بيرون از مفاهيم طبقاتي بشري ... بردباري دنبال كند 

اصول اخالقي همانست كه براي از : گوئيم  ما مي... كنيم  اتّخاذ شده است انكار مي
 رنجبران را در محيط حزب كارگر متشكّل بردن جامعة استعماري بكار رود و همة ميان

مجموعة آثار نيكالي لنين  (1»سازد و يك جامعة جديد كمونيست از نوپديد آورد
اينست راه و روشي كه لنين براي ) 323، 321، 145، 142، صفحة 17جلد ) 1923(

 �اما روش پيامبر اسالم. كند گزيند و به يپروانش سفارش مي وصول به هدف خود برمي
  : دهد  ز اين بوده است و قرآن مجيد به مسلمانان چنين دستور ميج
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ايد، براي خدا قيام كنيد، عادالنه گواهي  اي كسانيكه آئين اسالم را باور كرده«
عدالتي دربارة آنان نكشاند، عدالت  دهيد و دشمني با هيچ گروهي شما را به بي

  .»كنيد آگاه است  آنچه ميكنيد كه اين كار به تقوي نزديكتر است، همانا خدا از
 قرار �هنگامي كه سفارش قرآن را دربارة عدالت با دشمنان، در كنار عمل پيامبر

شود كه اسالم براي وصول به عدالت اجتماعي چه راهي را برگزيده  دهيم معلوم مي مي
  و به پيروانش سفارش كرده است؟

_________________________________________________________________________ 

ل، . لويس:  اثر Gentury the World in the Tweniteth: : جهان در قرن بيستم«:  به كتاب -1
  .نيد نگاه ك232 هاسنايدر، ترجمه دكتر محمد ابراهيم آيتي، صفح
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 كه روزي ضمن اند آورده» خيبر«كتابهاي سيره در خالل گزارش حوادث جنگ 
كه أجير يهوديان بود و گوسفندان آنها را » أسود«جنگِ مسلمين با يهود، چوپاني بنام 

 آمد و از او خواست تا اسالم را بر وي �برد، بنزد پيامبر براي چرانيدن به صحرا مي
هيچكس را براي دعوت به اسالم كوچك «: پيامبر كه بقول ابن اسحاق . عرضه دارد

اي : آنگاه گفت . درخواست وي موافقت نمود و مرد چوپان، اسالم آوردبا » شمرد نمي
ين گوسفندانم و اين گله نزد من امانت است، اينك اپيامبر خدا، من مزدور صاحب 

  گويي كه با اين گوسفندان چه كنم؟ مي
سيرة ابن هشام،  (.!آنها را بازگردان تا بنزد صاحب خود بروند: پيامبر به او فرمود 

  )361 و سيرة ابن كثير، الجزء الثالث، صفحة 344الثّاني، صفحة القسم 
پسنديد كه مسلماني با خيانت در امانت، اسالمِ خود را آغاز   نمي�آري پيامبر اسالم

  !كند هرچند آن خيانت در حقّ دشمني باشد كه در حال جنگ با مسلمين است
شود و ما در آينده به  مي فراوان ديده �از اين نمونه كارها در سيرة پيامبر اسالم

هاي ديگري را بخواست خدا خواهيم آورد و چنانكه  تناسب موضوعِ بحث، نمونه
دهد  است و هرگز اجازه نمي» عدالت با دوست ودشمن«: كنيد شعار اسالم  مالحظه مي

كه مسلمين از راه أعمال نامشروع و افعال ضد اخالقي، هدفهاي مشروع خود را تحقّق 
 هدف اسالم از تشكيل جامعة اسالمي، اجراي عدالت اجتماعي و در نيتجه، بخشند، زيرا

شود   شمرده مي� بعثت پيامبراست كه غايت» كمال اخالقي«معه به رساندن افراد جا
  !توان مردم را از راههاي ضد اخالقي به اخالق عاليه هدايت كرد؟ بنابراين چگونه مي

عة دلخواه، تأمين نيازهاي اقتصادي و غريزي اما هدف لنين و أمثال او از ايجاد جام
كه بمنزلة كتابِ مقدسِ پيروان ماركس و » مانيفست«افراد است و از همين رو در 

آيد، كمترين سخني از هدفهاي اخالقي در جوامع كمونيستي به ميان  انگلس بشمار مي
ازهاي مادي ست كه اگر هدف نهايي از زندگي انسان، تأمين ني ااضح ونيامده است و پر
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در اينصورت هر دروغ و ظلم و ) نه وصول به كمال اخالقي(و إشباع هواي نفس باشد 
 سال با 23اينست كه نويسندة ! نيرنگ وخيانتي براي رسيدن به مقصود، مجاز خواهد بود

ترين مبلّغ ارزشهاي اخالقي را به جسورترين   به لنين، برجسته�تشبيه پيامبر اسالم
ق تشبيه كرده و بنابراين فهميده يا نفهميده، ارزشهاي اخالقي را با دشمنان اصول اخال

 از اين تشبيه، مقصود نويسنده: ممكن است گفته شود ! اضداد آنها برابر شمرده است
ناپذيري و عدم  مبارزه در شرائط نامساعد اجتماعي و خستگي(لحاظ برابري آندو به 

ه است نه ساير جهات و أبعاد چنانكه بود» انحراف هر دوتن از مبادي عقيدتي خويش
در مجموعة سخن وي، » وجه تشبيه«هر چند : گوئيم ! شود در خالل سخنان او ديده مي

محدود به اين امور نيست ولي اگر مرادِ نويسنده، اين معنا باشد، بازهم گرفتار خطائي 
قرن نهضت نيم «: كند كه لنين  زيرا خود اعتراف مي! فاحش و قياسي ناصواب شده است

 .»كردند انقالبي پشت سر داشت، صدها هزار ناراضي و انقالبي از وي پشتيباني مي
  ) كتاب15صفحة (

  : و نيز اعتراف دارد كه 
پشت سر لنين حزبي نيرومند و مؤمن قرار داشت ولي محمد با دست خالي و «

آن بود و ياراني بسيار معدود، پاي به ساحت تاريخ گذاشت و يگانه وسيلة كار او قر
  ) كتاب18صفحة  (.!»قرآن

، »شرائط نامساعد اجتماعي«لحاظ ه كه ما ب آيا با وجود اين اعترافات هيچ معني دارد
چه زماني شرائط نامساعد اجتماعي !  را با لنين برابر و همسان شماريم؟�پيامبر اسالم

  !براي هر دويكسان بوده تا ما حقّ اينگونه قضاوت را داشته باشيم؟
ناپذيري و عدم انحراف از مبادي  خستگي« با لنين در خصلت �ساوي پيامبراما ت
خبري از زندگاني طرفين  كه مولود بي! ، اين را هم بايد دروغي بزرگ شمرد»عقيدتي
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داشت و مداهنه   چه كسي گفته كه لنين از مبادي عقيدتي خويش دست برنمي. است
  : دهد  كرد؟ اين تاريخ است كه گواهي مي سازشكاري نمي

لنين ابتدا طبق عقيدة ماركس معتقد بود كه در روسيه هنوز موقع انقالب پرولتاريا «
فرا نرسيده و بايد همان انقالب بورژوا را دنبال كرد، ولي چون مالحظه كرد كه 

ند تغيير عقيده رارآشفته و ممكن است او را كنار گذبالشويكهاي جوان از اين فكر وي ب
  1!»ي پرولتاريا را پذيرفتداد و انقالب ناگهان

در همين كشور خودمان، لنين نهضت ميرزا كوچك خان جنگلي را ابتدا تأييد نمودو 
  !سپس او را رها ساخت و با دولت مركزي سازش كرد

لزوم «اي در اينباره، گفتار خود لنين را در  هرگونه شك و شبههاجازه دهيد براي رفع 
ا معلوم گردد آنچه گفته شد از سرِ تعصب و  بياوريم ت!»ساخت و پاخت و سازشكاري

  .ورزي و سوءنيت نبوده است غرض
  : نويسد  چنين مي» گرايي بيماري كودكانة چپ«: لنين در كتاب 

بايد هرگونه : (... نويسند  هاي آلماني در جزوة منتشره در فرانكفورت مي چپ«
 را با قاطعيت تمام و هر گونه مانور و ساخت و پاخت... سازشي را با احزاب ديگر

ها با چنين نظرياتي چگونه حكم محكوميت  آور است كه اين چپ شگفت) مردود شمرد
هاي آلماني ندانند كه سراسر  زيرا ممكن نيست چپ! كنند قطعي بلشويسم را صادر نمي

تاريخ بلشويسم، خواه پيش و خواه پس از انقالب اكتبر، سرشار از موارد مانور، ساخت 
كتاب بيماري  (!.» احزاب ديگر و از آن جمله با احزاب بورژوايي استو پاخت با
  )39 و 38پورهرمزان، صفحة . گرايي، اثر لنين، ترجمة م كودكانة چپ

 بگواهي تاريخ و كتب سيره در �اين راه لنين و عقيدة او بود اما محمد پيامبر اسالم
كرد و اگر  سازشكاري نمينازل شده بود كمترين مداهنه و  آنچه از سوي خدا بر وي

_________________________________________________________________________ 
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. خاستند در اجراي امور شرع، به احدي اعتناء نداشت همةخلق با او به مخالفت برمي
 بقرآن ائت«: كنند   چون به او پيشنهاد مي با چنين كسي قابل مقايسه است كهنكجا لني

  !»غير هذا أوبدله
  ).ريمتا به تو ايمان آو( جز اين بياور يا آنرا تغيير بدهيقرآن: يعني 

  : رسد كه پاسخ دهد  به او فرمان مي

� $$$$ tt ttΒΒΒΒ ÜÜ ÜÜχχχχθθθθ ää ää3333 tt ttƒƒƒƒ þþ þþ’’’’ ÍÍ ÍÍ<<<< ÷÷ ÷÷ββββ rr rr&&&& ………… ãã ãã&&&& ss ss!!!! ÏÏ ÏÏ dd dd‰‰‰‰ tt tt//// éé éé&&&&  ÏÏ ÏÏΒΒΒΒ ÇÇ ÇÇ›››› !! !!$$$$ ss ss)))) ùù ùù==== ÏÏ ÏÏ???? ûû ûû ÅÅ ÅÅ¤¤¤¤ øø øø���� tt ttΡΡΡΡ (( (( ÷÷ ÷÷ββββ ÎÎ ÎÎ)))) ßß ßßìììì ÎÎ ÎÎ7777 ¨¨ ¨¨???? rr rr&&&& �� ��ωωωω ÎÎ ÎÎ)))) $$$$ tt ttΒΒΒΒ ## ## yy yyrrrrθθθθ ãã ããƒƒƒƒ 

     †††† nn nn<<<< ÎÎ ÎÎ)))) (( (( þþ þþ’’’’ ÎÎ ÎÎ oo ooΤΤΤΤ ÎÎ ÎÎ)))) ßß ßß∃∃∃∃%%%% ss ss{{{{ rr rr&&&& ÷÷ ÷÷ββββ ÎÎ ÎÎ)))) àà ààMMMM øø øøŠŠŠŠ || ||ÁÁÁÁ tt ttãããã ’’’’ ÎÎ ÎÎ nn nn1111 uu uu‘‘‘‘ zz zz>>>>#### xx xx‹‹‹‹ tt ttãããã BB BBΘΘΘΘ öö ööθθθθ tt ttƒƒƒƒ 55 55ΟΟΟΟ‹‹‹‹ ÏÏ ÏÏàààà tt ttãããã �  )15  :يونس(  
سازم، جز آنچه كه به من وحي مرا نسزد كه از پيش خود قرآن را دگرگون «

كنم كه اگر خداوندم را فرمان نبرم از عذاب روزي  شود چيزي را پيروي نمي مي
  .!»بزرگ بيم دارم

اي به سازشكاري  يافت كه اگر بنابر طبيعت بشري ذره  از مقامي فرمان مي�محمد
ر او بانگ نهيب وحي چنين ب) گرفت نه آنكه رفتارِ سازشكارانه پيش مي(شد  نزديك مي

  :زد  مي

� Iωωωω öö ööθθθθ ss ss9999 uu uuρρρρ ββββ rr rr&&&& yy yy7777≈≈≈≈ oo ooΨΨΨΨ ÷÷ ÷÷GGGG ¬¬ ¬¬;;;; rr rrOOOO ôô ôô‰‰‰‰ ss ss)))) ss ss9999 ££ ££NNNN‰‰‰‰ ÏÏ ÏÏ.... ßß ßß ŸŸ ŸŸ2222 öö öö���� ss ss???? óó óóΟΟΟΟ ÎÎ ÎÎγγγγ øø øøŠŠŠŠ ss ss9999 ÎÎ ÎÎ)))) $$$$ \\ \\↔↔↔↔ øø øø‹‹‹‹ xx xx©©©© ¸¸ ¸¸ξξξξŠŠŠŠ ÎÎ ÎÎ==== ss ss%%%% ∩∩∩∩∠∠∠∠⊆⊆⊆⊆∪∪∪∪ #### ]] ]]ŒŒŒŒ ÎÎ ÎÎ)))) 

šš šš����≈≈≈≈ oo ooΨΨΨΨ øø øø%%%% ss ssŒŒŒŒ `` ``{{{{ yy yy#### ÷÷ ÷÷èèèè ÅÅ ÅÅÊÊÊÊ ÍÍ ÍÍοοοο 44 44θθθθ uu uuŠŠŠŠ yy yyssss øø øø9999 $$ $$#### yy yy#### ÷÷ ÷÷èèèè ÅÅ ÅÅÊÊÊÊ uu uuρρρρ ÏÏ ÏÏNNNN$$$$ yy yyϑϑϑϑ yy yyϑϑϑϑ øø øø9999 $$ $$#### §§ §§ΝΝΝΝ èè èèOOOO ŸŸ ŸŸωωωω ßß ßß‰‰‰‰ ÅÅ ÅÅgggg rr rrBBBB yy yy7777 ss ss9999 $$$$ uu uuΖΖΖΖ øø øøŠŠŠŠ nn nn==== tt ttãããã 

#### ZZ ZZ####DDDD ÅÅ ÅÅÁÁÁÁ tt ttΡΡΡΡ �  )75 - 74  :اسراء(  
بود كه به ايشان اندك تمايلي نشان و اگر تو را ثابت نگردانده بوديم نزديك «

دهي، در آن صورت تو را دو برابر ديگران در زندگي و مرگ از عذاب 
  .!»يافتي چشانديم و در برابر ما هيچ ياوري براي خود نمي مي

كسي كه بدينصورت تحت نظارت و مراقبت وحي بوده، خواب و خيال است اگر او 
  .را با ديگران شبيه و مانند سازيم
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 است كه شرح اخالق �چهارمين تفاوت اصلي، در خوي و عادات و رفتار پيامبراما 
آن حضرت و امتياز او از ديگر مردم، نياز به كتابي جداگانه و مفصل دارد و در صفحات 

  . را به خواست خدا خواهيم آورد�آينده بخشي از ويژگيهاي اخالقي پيامبر خدا
  

  !رسشكستن ايوان مدائن و خاموشي آتشكدة پا
 سال بر مورخان اسالمي آورده اين است 23آخرين ايرادي كه در اين فصل، نويسندة 

   :نويسد  كه مي
تولد حضرت محمد مثل توّلد ميلياردها نوزاد ديگر صورت گرفته و كمترين اثري و [
ها كشانيده  اما تب معجزه سازي، مردم را به تخيالت و افسانه. اي روي نداده است حادثه
!  از تولّد حضرت، شكافي در ايوان مداين پديد آمد و آتشكدة فارس خاموش شد.است

العاده و بمنزلة  آيا اين اثر طبيعي و ذاتي تولّد حضرت رسول است يا امري خارق
إخطاريست از جانب خداوند؟ به حكم عقل و برهان حسي و رياضي هيچ معلولي 

 طبيعي و خواه سياسي و اجتماعي بدون علّت نيست تمام رويدادهاي جهان هستي خواه
تابد، گرمي و نور كه  آفتاب مي: معلول عللي هستند، گاهي اين علل آشكار است 

سوزاند، مگر اينكه عايقي مؤثّر مانع  شود؛ آتش مي خاصيت ذاتي اوست حاصل مي
رود مگر آنكه نيرويي جبراً و قسراً آن را باال  آب به سراشيبي مي. خاصيت ذاتي او شود

چنانكه بسياري از رويدادها . گاهي علل حوادث آشكار نيست و بايد بدان پي برد. ردب
 مانند رعد و برق يا بروز امراض و 1سابقاً معلوم نبود و بشر به كشف آن پي برده است

اي در ايران هيچگونه  شدن آتشكده وشمميان تولّد نوزادي در مكّه و خا. راه عالج آن
كردن   اگر طاق كسري ترك برداشته است بايد معلول نشست.رابطه عليت وجود ندارد

_________________________________________________________________________ 

!  سال بايد بشمار آورد23را از كارهاي ادبي نويسندة ! »بشر به كشف آن پي برده است«: البته عبارت  -1
 !كنند تقريباً معناي واحدي را إفاده مي» بردن پي«و » كشف«بويژه كه 
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إخطاري از جانب خداوند ديوار آن دانست اما مؤمنان معجزه تراش آنرا يك نوع 
  )17 و 16 سال، صفحة 23 (.]!گويند مي

شدن آتشكدة پارس آورده  آنچه نويسنده دربارة شكستن ايوان كسري و خاموش
سالمي ندارد، زيرا ذكري از اين رويدادها در كتب مهم اساساً پيوندي با مورخان بزرگ ا

سيره و تاريخ چون سيرة ابن هشام و طبقات ابن سعد و تاريخ طبري و أمثال اينها نيامده 
است و ظاهراً نخستين كسي كه در كتاب خود از اين حوادث سخن گفته احمد بن أبي 

ه از نوسندگان دورة مشهور به يعقوبي است ك)  هجري275متوفي به سال (يعقوب 
  : نويسد  مي» مولد رسول اهللا«رود وي در تاريخش تحت عنوان  عباسي به شمار مي

 إيوان كسري، فسقطت منه ثالث عشرة شرافة، زلزل... ولما ولد رسول اهللا «
چون رسول «:  يعني »وخمدت نار فارس و لم تكن خمدت قبل ذلك بألف عام

لرزه درآمد و سيزده كنگرة آن فرو ريخت و آتشكدة ايوان كسري به ...  زاده شد �خدا
  !»پارس خاموش شد با اينكه پيش از آن هزار سال خاموشي نگرفته بود

سخن، سندي نشان نداده و مدركي را بازگو نكرده است جز  اما يعقوبي براي اين
  : نويسد  از نويسندگان قديم، در سرآغاز كتابش مي آنكه او نيز به رسم برخي

هبنا إلي جمع المقاالت و الروايات ألنا قد وجدناهم قد اختلفوا في قد ذ«
أحاديثهم و أخبارهم و في السنين و األعمال و زاد بعضهم و نقص بعض، فأردنا 

تاريخ اليعقوبي، المجلّد  (.»أن نجمع ما أنتهي إلينا مما جاء به كل أمري منهم
 زيرا ماي ري سخنان و روايات پرداختهما در اين كتاب به گردآو«: يعني ) 5الثّاني، صفحة 

ارند و نيز در تاريخ دها و خبرهاي خود اختالف  ايم كه مورخان گذشته در حديث ديده
اند و برخي از آنان، چيزي را افزوده و برخي  سالها و كارها روايات گوناگون آورده

  .»ما رسيده جمع كنيماند و به  از اينرو خواستيم همة آنچه را كه هر كدام آورده. اند كاسته
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بنابر آنچه مالحظه شد، يعقوبي نيز مانند طبري به گردآوري أخبار برخاسته و با 
تصريح به اينكه خبرها با يكديگر ناسازگارند، همه را ضبط كرده است و هرگز درستي 
مجموعة روايات خود را ضمانت ننموده و مهر تصديق بر پاي تمام آنها ننهاده است و 

آوردند تا اهل  علماي اسالمي در قديم بوده كه آثار را در كتابها گرد مياين شيوة 
استنباط بدانها بپردازند و سره را از ناسره جدا كنند، چنانكه پيش از اين گفتيم و لذا اگر 

تاب نيز به آن عقيده نداشته كه چه بسا نويسندة ك(كسي به روايت كتابي دست آويزد 
نويسي   ضد نويسنده سازد، نشانة جهل او از روش كتابو آنرا أسباب هياهو بر!)است

  !قُدما است، نه دليل زيركي و خردمندي وي
ما هيچ اصرار بر وقوع اين رويدادها نداريم، زيرا اگر اين امور، به نشانة اثبات نبوت 

رفت، چنانكه بر حادثة   واقع شده بود، در قرآن مجيد ذكري از آنها مي�پيامبراكرم
 23ولي سخن ما اين است كه دالئل نويسندة . يح شده استدر قرآن تصر» لاصحاب في«

بحكم عقل و : [نويسد  چرا كه او مي! سال بر رد أخبار اين وقايع، وافي به مقصود نيست
ميان : [گيرد  و سپس نتيجه مي] ان حسي و رياضي هيچ معلولي بدون علّت نيستهبر

اي در ايران، هيچگونه رابطة عليت وجود  كدهشدن آتش تولّد نوزادي در مكّه و خاموش
علّت فاعلي، : با اينكه در جاي خود به اثبات رسيده كه علّت بر چند قسم است ]! ندارد

اگر طاق كسري ترك : [، آنچه نويسنده گويد كه ...علّت مادي، علّت صوري، علّت غايي
گردد   فاعلي برميبه علّت] ديوار آن دانستكردن  برداشته است بايد معلول نشست

و كساني كه بر شكست ايوان ) ي كه موجب اين شكست شدهيعني به عوامل طبيع(
نمايند، آنها ادعا   عقيده دارند، اين معني را انكار نمي�كسري به هنگام تولّد پيامبر

 نوعي رابطه �با ميالد پيامبر) نه علّت فاعلي آن(اين شكست » علّت غاييِ«كنند كه  مي
كند كه شاهنشاهي كسري با  ي تقارن اين دو حادثه با يكديگر، اشاره به آن ميدارد، يعن
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شدن آتشكدة پارس، بر اين   از ميان خواهد رفت، چنانكه خاموش�ظهور پيامبر اسالم
  !ن ايرانيان ديگر خواهد شد آيي�معني اشاره دارد كه به ظهور پيامبر

عقيده دارند مانند داللت » داللت« نوع البتّه افراد مادي و ظاهربين، تنها به يك
روشنايي، بر آفتاب و داللت حرارت بر آتش، اما كساني ديگر در اين جهان هستند كه 

فهمند و از تتابع يا تقارن وقايع به اموري پي برند كه به نظر  را نيز مي» اشارات حوادث«
ي آن درجات و گوييم و برا مي» علم فراست«اين علم را ما مسلمين، . رسد ديگران نمي

اي از آن وجود دارد كه به نظر ظاهربينان محال  مراتب گوناگون هست و مرتبة رفيعه
  : اما به قول قرآن كريم ! نمايد مي

� كمةَحِي الْتِؤْينْ م26  :بقره(  � شاء ي(  
  .»دهد خداوند، حكمت را به هر كس بخواهد، مي«

العطيات : ياقت در او باشد زيرا گيرد كه ل و البتّه خواست خدا به كسي تعلّق مي
  !بقدر القابليات

شود، چنانكه   بسياري از اهل ايمان و إخالص مياين علم در مراتب نازلتر، نصيب

اتقوا فراسة المؤمن، فإنه ينظر بنور اهللا « :  آمده است�در حديث از رسول خدا
از فراست مؤمن  «:يعني ) 9جامع الصغير، اثر سيوطي، الجزء األول، صفحة  (»عزوجل

  .»افكند بپرهيزيد، كه او به نور خداي بزرگ به امور نظر مي
آري؛ ! ها است اساساً يكي از تفاوتهاي بارز ميان مؤمن و ملحد در فهم همين داللت

خيزد،  گيرد و به اصالح نفس و توبه برمي انسان مؤمن، از رويدادهاي عالم عبرت مي
كند؛ ولي ملحد، تنها چشم به ظواهر امور  ي را درك ميزيرا در پس آن رويدادها، پيامهاي

نگرد و چيزي فراتر از آنها را در اين  دوخته و يكسره بر علل طبيعي و ظاهري وقايع مي
  : به قول قرآن كريم ! بيند عالم نمي
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  .»به امور ظاهري زندگي دنيا آگاهند و از عالم آخرت بيخبرند«
گوييم، به ويژه كه نه  ما در خصوص اين علم و حقيقت آن بيش از اين سخن نمي

ادعايي در اين باره داريم و نه وصول به درجات عاليه از اين دانش، با قلمفرسايي ميسر 
  : شود كه  مي

  نييدرك بالملو كان هذا العلم 
  !ما كان يبقي في البرية جاهل

  مرارت راه بود گر به حكمت، بي
  1   *!حكمت نبود در جهان يك نفس بي

 سال بر روايت يعقوبي، از دو جهت 23سخن ما اين است كه اعتراض نويسندة 
) چنانكه گذشت(درست نيست، يكي آنكه او همة روايات كتاب خود را مسلّم نشمرده 

شود، چراكه  ايراد نويسنده، از نگرش سطحي او به حوادث عالم ناشي ميدوم آنكه 
  : نويسد  مي
خوردن طاق و  اما پادشاه ايران يا پيشوايان زردشتي چطور ممكن است ترك[

شدن آتش را عالمت تولّد طفلي بدانند كه چهل سال بعد به دعوت اسالم  خاموش
  !]خيزد؟ برمي

شما از كجا دانستيد كه اين عالئم براي راهنمايي  : پرسيم  سال مي23ما از نويسندة 
پادشاه ايران و رؤساي زرتشتيان بوده است؟ آري؛ شما كه سالها با دربار محمدرضا 

اي  كنيد هر معجزه بوديد گمان مي! پهلوي سروكار داشتيد و از سوي او سناتور انتصابي

_________________________________________________________________________ 

 .يسنده است بيت از نوه ترجم-*
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ولي ! رباري صورت پذيرددهد، بايد براي ارشاد شاهان و علماي د كه در عالم رخ مي
ديديد و سپس بر نگارش كتاب  كرديد و انقالب اخير ايران را نيز مي  صبر ميياگر چند

  !كرديد نظر مي شديد، شايد از ذكر اين ايراد صرف  سال مصمم مي23
دهد براي  مقارنات حوادث كه در عالم طبيعت به إذن پروردگار متعال روي مي

دل او نيست اين مقارنات براي ارشاد   خواران تيره  و يا جيرهراهنمايي فالن پادشاه فاسد
دل و متعمق و اهل بصيرتند و به قول قرآن  دهد كه پاك گرفتن كساني رخ مي عبرتو 

  :كريم 

� (( ((####ρρρρ çç çç#### ÉÉ ÉÉ9999 tt ttFFFF ôô ôôãããã $$ $$$$$$ ss ssùùùù ’’’’ ÍÍ ÍÍ<<<< '' ''ρρρρ éé éé'''' ¯¯ ¯¯≈≈≈≈ tt ttƒƒƒƒ ÌÌ ÌÌ����≈≈≈≈ || ||ÁÁÁÁ öö öö//// FF FF{{{{ $$   )2  :حشر(  � ####$$
  .!»پس اي اهل بصيرت شما عبرت گيريد«

ها پي ببرد، بلكه  دادن حوادث، كسي به معناي مقارنه خو هيچ الزم نيست در هنگام ر
ممكن است سالها پس از آن مردمي بيداردل، رويدادها را با يكديگر بسنجد و عبرت 

شدن آتشكدة پارس  شكست ايوان كسري و خاموش«بياموزند، چنانكه ادعاي طرفدارانِ 
شدن   پس از سپريهمين است كه ايشان و گذشتگانشان» �به هنگام ميالد رسول خدا

اند،  اند و حكمت الهي را در اين ماجرا شناخته وقايع مزبور، به اهميت تقارن آنها پي برده
  :  كه نويسد  سال مي23بنابراين آنچه نويسندة 

 قبل از بعثت توقّع است كه مردم ايران چهل سال و دانا چرا مخداوند حكيم[
معني و نامتناسب با اصل ادعا  بيايرادي ] حضرت رسول از بعثت وي باخبر شوند؟

  !شود شمرده مي
  : نويسد   سال مي23و اينكه نويسندة 

اي بزرگ و غيرمترقّب  دثهخواست تولّد حضرت محمد را حا اگر خداوند قادر مي[
 چرا در خانة كعبه كه محلّ ظهور اسالم است شكافي پديد نيامد و بتان جلوه دهد
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تند كه الاقلّ تنبهي براي قريش باشد و إخطار او مؤثّرتر جان از جايگاه خود فرو نريخ بي
  ) كتاب17صفحة  (.]شدن آتشكده بشود؟ از خاموش

 زيرا ارادة 1!هذا مما يضحك به الثكلي: و به قول عرب ! آور است پيشنهادي خنده
گاه مسلمين و مركز عبادت  بود كه خانة كعبه را قبلهقادر متعال بر اين تعلّق گرفته 

نها انسان قرار دهد و لذا در برابر هجوم سپاه ابرهه آن را از ويراني محفوظ داشت ميليو
ساسانيان مضمحلّ و  گاه قدرت كسري يعني جلوه و البتّه مقرّر نبود كعبه نيز مانند ايوان

تعطيل گردد تا خدا پديدآمدن شكافي را در ديوار كعبه، نشانة سررسيدن دوران آن قرار 
  !دهد

 سال با اين قبيل تفرّسات، آموزگار علم فراست 23است كه نويسندة حقّاً مناسب 
  !!شود

نويسان،  اتفاقاً سيره] جان از جايگاه خود فرو نريختند؟ چرا بتان بي: [اما اينكه گويد 
 و سيره 211به سيرة ابن كثير، الجزء األول، صفحة (اند  اين حادثه را نقل و ضبط كرده

عند والدته «اند كه  و نوشته)  و ديگر كتب رجوع كنيد114 صفحة الحلبيه، الجزء األول،
ها واژگون   بت�هنگام والدت پيامبر«: يعني » صلي اهللا عليه و سلم تنكست األصنام

 سال كه نه از مفاد كتب سيره در اين باره آگاهي دارد و نه 23ولي نويسندة ! »شدند
اننده وآورد و وقت و عمر خ  ميان ميحاضر به پذيرش آنست، چرا اين توقع بيجا را به

گويي نويسنده، پرگويي در اين موارد را خوش دارد و ! كند؟ گويي تباه مي را با گزافه
چرا مقارن : [نويسد  انگارد و لذا باز مي إطالة سخن در اين امور را نشانة هنرمندي مي

 سال رسول اي ظاهر نشدكه تمام قريش را به ايمان كشاند و سيزده بعثت، معجزه
  ) كتاب17صفحة  (.]محبوب او مورد آزار و عناد قرار نگيرد؟

_________________________________________________________________________ 

 !افكند اين از چيزهائي است كه مادرِ فرزند مرده را به خنده مي -1
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بايد گفت كه اين معجزه آشكار شد ولي نه در آن روزگار تمام قريش را به ايمان 
 به �رسول خدا! كشانيد و نه امروز أمثال شما از بصيرتي برخورداريد كه ايمان آوريد

اصحاب « حادثة �يا نهاد و مقارن تولّد پيامبره دنپاي ب» الفيل عام«نقل مورخان عرب در 
 به شمار �الهي و مؤيد رسالت پيامبر اسالم رخ داد كه خود از عجايب معجزات» فيل
واقعة عجيب إختصاص يافته و تاريخ نگاران در اي به اين  رود و در قرآن كريم سوره مي

 آهنگ  كهسمان، گروهي راكدام معجزه از اين آشكارتر كه پرندگان آ. نقل حادثه، متفّقند
آنگاه در ميان مردم ! باران كنند و آنان را به هالكت رسانند؟ ويراني كعبه داشتند، سنگ
ها پاك سازد و   توفيق يابد كه آن خانه را از لوث وجود بت�روي زمين، تنها محمد

است پيد! گاه هميشگي امت خويش گرداند؟ آنرا بزرگترين عبادتگاه خداوند يكتا و قبله
اي كه فرمان حمايت از اين خانه را به پرندگان داده، كعبه را براي  همان خداوند يگانه

آور رخ نداده بود البتّه  چنين مقصد مهمي حفاظت كرده است و اگر اين ماجراي حيرت
كردند و سخن قرآن را دربارة   آواي مخالفت بلند مي�مردم مكّه به ويژه دشمنان پيامبر

 پراكنده �ساختند تا مؤمنان را از پيرامون پيامبر اويزي بر ضد آن مياصحاب فيل، دست
اي به دست نياوردند و اين حجت نزد مخالفان، تا امروز بدون  كنند، با آنكه چنان بهانه
  !جواب باقي مانده است

دادن حوادث بزرگ،  آري؛ علماي اسالم بر اين باورند كه خداي متعال قبل از روي
آورد، چنانكه  آيد، پديد مي  چون پيش درآمدي بر آن وقايع به شمار ميمقدماتي را كه
  : گويد  مي)  هجري751متوفي درسال (ابن قيم جوزيه 
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إن مماجرت به عادة اهللا أن يتقدم بين يدي األمور العظيمة مقدمات تكون «
ه صلي اهللا عليه و سلم  مبعثفمن ذلك قصة«: افزايد  آنگاه مي» كالمدخل لها

  1.» الفيلها قصةتقدم
دادن وقايع مهم،  است كه پيش از رخرسم جاريِ خداي تعالي بر آن «: يعني 

 و ماجراي فيل �پيامبردارد و رويداد مبعث  اي بر آنها مقرّر مي مقدماتي را بسان ديباچه
  .»اي از اين گونه مقدمات است كه بر آن پيشي گرفت نمونه

افتد كه از بصيرتي آميخته با روحانيت  ياما اين همه، براي كساني سودمند م
برخوردار باشند و آنانكه از اين احوال دورند همه را حمل به تصادفات يا اتّفاقات غريبة 

بندند، چنانكه  هاي عبرت، طَرْفي نمي كنند و از آن مايه و أمثال اين پندارها مي! طبيعت
  : در قرآن كريم آمده است 

� ββββ ÎÎ ÎÎ)))) uu uuρρρρ (( ((#### ÷÷ ÷÷ρρρρ tt tt���� tt ttƒƒƒƒ $$$$ ZZ ZZ���� óó óó¡¡¡¡ ÏÏ ÏÏ.... zz zz ÏÏ ÏÏ ii iiΒΒΒΒ ÏÏ ÏÏ !! !!$$$$ uu uuΚΚΚΚ ¡¡ ¡¡¡¡¡¡9999 $$ $$#### $$$$ VV VVÜÜÜÜ ÏÏ ÏÏ%%%%$$$$ yy yy™™™™ (( ((####θθθθ ää ää9999θθθθ àà àà)))) tt ttƒƒƒƒ ÒÒ ÒÒ>>>>$$$$ yy yyssss yy yy™™™™ ×× ××ΠΠΠΠθθθθ ää ää.... öö öö���� ¨¨ ¨¨ΒΒΒΒ �  
  )44  :طور(  

اي از اجرام آسمان را ببينند كه به رسم عذاب برايشان  اهل لجاجت اگر پاره«
گويند آبري متراكم  و مي) پردازند دگر باره به توجيه و تأويل مي(كند  سقوط مي

  .!»آيد است كه به طور طبيعي فرود مي
كه در قرآن شريف آمده و بشارتهايي كه در » اصحاب فيل«بود جز حادثة و اگر ن

كتب پيامبران سلَف وارد شده، اهل بصيرت و انصاف را كافي بود، با اينكه قرائن 
  .كشاند ديگري نيز در تاريخ مندرج است كه بحث از آنها سخن را به درازا مي

_________________________________________________________________________ 

چاپ بيروت، » زادالمعاد في هدي خير العباد«، ضمناً بهكتاب 98الجزء األول، صفحه » السيرة الحلبية« -1
 .، بنگريد18الجزء األول، صفحه 
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و ! شة پادشاه ايران فرو رفته سال دوباره در اندي23در ذيل همين بحث، نويسندة 
چرا در دل خسروپرويز فروغي نتابيد تا نامة حضرت را پاره نكند هم خود : [نويسد  مي

ايمان آورد و هم به تبعيت او بر سراسر ايران نور اسالم بتابد و بدون جنگ قادسيه و 
  ].نهاوند شاهنشاهي ايران زير پرچم اسالم درآيد؟

وأشربوافي قلوبهم «به مصداق آية شريفة !  شاهچه بايد كرد كه خوي چاكري
دن ايوان ش اي را به جاي شكسته ر فرو رفته كه اگر معجزه چنان در دل سناتو1»العجل

ش فروغ ايمان در دل پادشاه ستمگر و مغرور ايران بكند آن معجزه، تا كسري پيشنهاد مي
 يي در مذهبگو!  فرستادة خداوند جهانيان است�تا ثابت شود كه محمد! است

و نيز نويسنده !! هدايت بندگان اساساً معتبر نيستنويسنده، شرط قابليت و لياقت در 
به ايمان » وادار«كسي را ) به فرض صحت(» شكست ايوان كسري«توجه ندارد كه 

تكليف را به تحميل منقلب » قيد و شرط ايمان در دل مردمان تافتن بي«كند اما  نمي
ر است جبر و تحميل حاكم بر امور خلق باشد، اصالً فرستادن پيامبر و اگر قرا! سازد مي

 ضرورت نداشت تا خسروپرويز به او ايمان بياورد زيرا در صورت جبر، همة �اسالم
  !كردند گرفتند و باالجبار، عمل مي خلق از خداي جهان مستقيماً فرمان مي

نبايد انتظار داشت كه كند  مي! البتّه هنگامي كه يك سناتور ناشي، معجزه تراشي
  2!تر از اين به ميان آيد پيشنهادي معقول

  : نويسد   سال مي23عجب است كه در پايان اين فصل، نويسندة 

_________________________________________________________________________ 

 ).93: البقرة (محبت گوساله با دلهايشان درآميخت  -1
ايم، به فصل  سخن گفته» ايران و علل آن! پيكار مسلمين با ارتش پادشاهي«در فصل آخر كتاب از  -2

 .مزبور رجوع شود
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 سالة حضرت محمد را ندارم و 63 سال از عمر 23ترسيم ختصر داعية ممن در اين [
بايي كافي و بينم، و نه شكي را در خود مي» رنان«بدون تواضع دروغين، نه موهبت فكري 

را تا بتوانم شخصيت قوي و قدرت روحي مردي را » اميل لودويك«نيروي تحقيق 
يك ... ترين موجودتاريخ بشريتش بايد خواند  آفرين ترسيم كنم كه مانند لنين حادثه

برانگيخته است و آن (!!) ها را انديشه يا مالحظة روانشناسي مرا به نگاشتن اين يادداشت
 ....]افتد است كه در تحت تأثير عقيده، خرد و ادراك آدمي از كار ميبيان اين مطلب 

  ) كتاب18صفحة (
اميل «اثر » پسر آدم«و كتاب » ارنست رنان«اثر » زندگاني عيسي«از داوري دربارة 

بايد )  نوشته شده�هر دواثر دربارة حيات حضرت مسيح(كه بگذريم » لودويك
انديشي بسيار در  دقّتي فراوان در نقل متون و كج  سال انصافاً با بي23بگوييم كه كتاب 

اي كه به كاري بس بزرگ چون نگارش سيرة  تحليل حوادث، مقرون است و نويسنده
كرد و در تحقيق و   درك مي را برخاسته بايد اهميت كار خطير خود�خاتم پيامبران

 بر مسؤوليت عظيمِ داد زيرا اين كار، عالوه تتبع، حوصلة كافي و تأمل وافي به خرج مي
كسي كه به اعتراف . الهي با اعتقادات وعواطف ميليونها مسلمان روي زمين پيوند دارد

در حد الزم برخوردار نبوده است، چه » نيروي تحقيق«ندارد و از » شكيبايي كافي«خود 
اصراري داشته تا اين مسؤوليت بزرگ را به عهده گيرد و كتاب خود را از اغالط فراوان 

  انگيزه سال، به 23اگر نويسندة !  پرسازد؟�و لغزشهاي بس گران دربارة خاتم پيامبران
تحت تاثير عقيده [:تا ثابت كند كه قلم به دست گرفته ! »يك مالحظه روانشناسي «

و نويسنده را توان آن نبود ! وضوع سخن ، قحط بود مگر م !1]،خرد ادمي از كار ميافتد 

_________________________________________________________________________ 

_
  .اين شبهه در خالل همين فصل ،گذشت پاسخ  1
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آيا سزاوار نيست كه اين بهانه ما را به ياد !  معني گواه آورد ؟تا از مباحث ديگر بر اين
  !بيفكند؟) 52:المومن(�1مهتُرعذِ ممينَالِ الظّعنفَ ال يومي �:آية كريمة 

  

_________________________________________________________________________ 
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  !قرآن و خاطرات كودكي پيامبر
  : در آغاز اين فصل، نويسندة بيست و سه سال، چنين آورده است 

طفلي بدون .  كودكي حضرت محمد اطّالعات زيادي در دست نيستاز دوران[
 عموئي با رأفت و شفقت –كند  ي خويش زندگي ميد پدر و مادر در خانة عمووجو

 براي اينكه عاطل و باطل نمانده و به زندگي او كمكي كرده باشد –بضاعت  ولي كم
هنگام غروب در صحراي ابوطالب و ديگران را براي چرا به صحرا برده تا (!!) اشتران

  ...].برد خشك و عبوس مكّه تك و تنها بسر مي
  ) كتاب20صفحة (

گفتن از آن  در اين چند سطر، خطائي وجود دارد كه شايد به نظر خوانندگان، سخن
بزودي خطاي خود را مبناي پندارگرايي و ! نويس جديد ولي سيره. درخور اعتنا نباشد

  : نويسد  دهد و مي  ميخيالبافي دربارة قرآن كريم قرار
رود، در تنهايي اين روزهاي  به صحرا مي(!!) كودكي تك و تنها هر روز با شُتران[

شايد آيات عديدة . شود رود و سرگرم تخيالت و رؤياها مي يكنواخت در خود فرو مي
اي باشد از اين تأمالت  قرآني كه سي سال بعد، از روح متالطم او فرو ريخته است نمونه

أفال ينظرون إلي اإلبل كيف خلقت و إلي األرض كيف سطحت، . أثّر از عالم خلقتو ت
  ) كتاب24صفحة ] (و الي السماء كيف رفعت؟
آنرا ! نويس جديد در قرآن كريم رفته، سيره» شتر«شود، چون ذكر  چنانكه مالحظه مي

ند خطاي شمارد؟ و با اين پندار مرتكب چ  مي�ناشي از تأثّرات دوران كودكي پيامبر
  :شود  روشن مي

 پيش از �كنند كه پيامبر اسالم  حكايت از آن مي كتب تاريخ و سيره: نخست آنكه 
چنانكه ابن سعد در كتاب ! بعثت، مدتي به شباني گوسفندان پرداخته، نه چرانيدن شتران

اخباري چند در اين »  الغنم بمكه� رسول اهللاذكر رعيه«: قات الكبري تحت عنوان الطّب
  : نويسد  اره آورده و از جمله ميب



 خيانت در گزارش تاريخخيانت در گزارش تاريخخيانت در گزارش تاريخخيانت در گزارش تاريخ

 

116116116116

كان بين أصحاب الغنم و بين أصحاب اإلبل تنازع فاستطال عليهم أصحاب «
عث موسي و هو اإلبل فبلغنا و اهللا أعلم أن النبي صلي اهللا عليه و سلم قال ب

راعي غنم و بعث داود و هو راعي غنم و بو أنا أرعي غنم أهلي بأجيادعثت « .
  )80دن، الجزء األول، صفحة ري، چاپ لنالطبقات الكب(

ميان شبانان و شترچرانان نزاعي در گرفت و شترچرانان، بر شبانان «: يعني 
 كه – و خدا داناتر است –فخرفروشي و تكبر كردند و آنگه اين خبر به ما رسيده 

موسي كه به رسالت برانگيخته شد، شبان گوسفند بود، و داود كه بر :  گفت �پيامبر
نگيخته شد او نيز شبان بود و من هم كه به رسالت برانگيخته شدم گوسفندان خانوادة ا

  .»خود را در أجياد شباني كردم
كه آنرا در » فالروض األنٌٌ«در كتاب ) ق .   ه581متوفّي در سال (و سهيلي اندلسي 

  : نگاشته، گويد » سيرة ابن هشام«شرح 

سعد مع   و سلّم رعي الغنم في بنيوالمعروف أن رسول اهللا صلي اهللا عليه«
  1.»أخيه من الرّضاعة، و أنّه رعاها بمكة أيضا علي قراريط ألهل مكّة

سعد بود به   آنگاه كه در ميان قبيلة بني�معروف چنان است كه رسول خدا«: يعني 
برد و نيز گوسفندان اهل مكّه را در  مي همراه برادر شيري خود گوسفندان را به چرا

  .» شباني كرد2»قيراط«ند برابر چ

ŸŸ «:  در كودكي شترچران نبوده تا بياد آن دوران، آية �بنابراين، پيامبر ŸŸξξξξ ss ssùùùù rr rr&&&& tt ttββββρρρρ ãã ãã���� ÝÝ ÝÝààààΨΨΨΨtt ttƒƒƒƒ 

’’’’ nn nn<<<< ÎÎ ÎÎ)))) ÈÈ ÈÈ≅≅≅≅ ÎÎ ÎÎ////MM MM}}}} $$ $$#### yy yy#### øø øø‹‹‹‹ ŸŸ ŸŸ2222 ôô ôôMMMM ss ss)))) ÎÎ ÎÎ==== ää ääzzzz «را برخوانده باشد !  
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 �اي از قرآن كريم را با مشاهدات پيامبر ست كه هر آيهاگر قرار چنين ا: دوم آنكه 
ديوار متشكّل از آهن و مس را در كدام  : �م به ما بگوييد كه پيامبردر كودكي تطبيق كني

  :بيابان مشاهده كرده بود كه آية 

� ’’’’ ÎÎ ÎÎΤΤΤΤθθθθ èè èè????#### uu uu tt tt���� tt tt//// ãã ãã———— ÏÏ ÏÏ‰‰‰‰ƒƒƒƒ ÏÏ ÏÏ‰‰‰‰ pp pptttt øø øø:::: $$ $$#### (( (( ## ## ¨¨ ¨¨LLLL yy yymmmm #### ss ssŒŒŒŒ ÎÎ ÎÎ)))) 33 33““““ uu uuρρρρ$$$$ yy yy™™™™ tt tt ÷÷ ÷÷ tt tt//// ÈÈ ÈÈ ÷÷ ÷÷ ss ssùùùù yy yy‰‰‰‰ ¢¢ ¢¢ÁÁÁÁ9999 $$ $$#### tt ttΑΑΑΑ$$$$ ss ss%%%% (( ((####θθθθ ãã ãã‚‚‚‚ àà àà����ΡΡΡΡ $$ $$#### (( (( 
## ## ¨¨ ¨¨LLLL yy yymmmm #### ss ssŒŒŒŒ ÎÎ ÎÎ)))) ………… ãã ãã&&&& ss ss#### yy yyèèèè yy yy____ #### YY YY‘‘‘‘$$$$ tt ttΡΡΡΡ tt ttΑΑΑΑ$$$$ ss ss%%%% þþ þþ’’’’ ÎÎ ÎÎΤΤΤΤθθθθ èè èè????#### uu uu ùù ùùøøøø ÌÌ ÌÌ���� øø øøùùùù éé éé&&&& ÏÏ ÏÏµµµµ øø øø‹‹‹‹ nn nn==== tt ttãããã #### \\ \\���� ôô ôôÜÜÜÜ ÏÏ ÏÏ%%%% �  )96  :كهف(  

 در كودكي بسيار ديده بود �پيامبر! و بالعكس! را پس از چهل سالگي بر زبان آورد؟
بر ) كُاله معمولي(» وهنسلَقَ«و ) بلند كُاله(» برنُس«بندند و يا  ها دستار بر سر مي كه عرب
 اين، چرا بندند، با وجود افكنند و شمشير به كمر مي بر دوش مي» عبا«گذارند و  سر مي
 – صارم – حسام –سيف (و به ويژه نام شمشير » برنس«و » عبا«و » عمامه«نام 

انان هاي شب ه است؟ و نيز چرا از نغمهدر قرآن كريم نيامد...)  مهنّد – مفقّر –صمصامه 
  !براي گوسفندان و آواز ساربانان براي شتران، سخني در قرآن نيست؟

دقّت دارد !) مانند حلّ مباحث(ان در نقل مطالب چند! نويس جديد سيره: سوم آنكه 
چنانكه آيات مورد !! كند كه آيات قرآن را با تقديم و تأخير و حذف و إسقاط نقل مي

ظرون إلي اإلبل كيف خلقت، و إلي نأفال ي«: بحث را بدين صورت آورده است 
  ) كتاب24صفحة  (.»األرض كيف سطحت، و إلي السماء كيف رفعت

  : تيب آيات، در قرآن مجيد بدين شكل است با آنكه تر

� ŸŸ ŸŸξξξξ ss ssùùùùrr rr&&&& tt ttββββρρρρ ãã ãã���� ÝÝ ÝÝààààΨΨΨΨtt ttƒƒƒƒ ’’’’ nn nn<<<< ÎÎ ÎÎ)))) ÈÈ ÈÈ≅≅≅≅ ÎÎ ÎÎ////MM MM}}}} $$ $$#### yy yy#### øø øø‹‹‹‹ ŸŸ ŸŸ2222 ôô ôôMMMM ss ss)))) ÎÎ ÎÎ==== ää ääzzzz ∩∩∩∩⊇⊇⊇⊇∠∠∠∠∪∪∪∪ ’’’’ nn nn<<<< ÎÎ ÎÎ)))) uu uuρρρρ ÏÏ ÏÏ !! !!$$$$ uu uuΚΚΚΚ ¡¡ ¡¡¡¡¡¡9999$$ $$#### yy yy#### øø øø‹‹‹‹ ŸŸ ŸŸ2222 

ôô ôôMMMM yy yyèèèè ÏÏ ÏÏùùùù ââ ââ‘‘‘‘ ∩∩∩∩⊇⊇⊇⊇∇∇∇∇∪∪∪∪ ’’’’ nn nn<<<< ÎÎ ÎÎ)))) uu uuρρρρ ÉÉ ÉÉΑΑΑΑ$$$$ tt tt6666 ÅÅ ÅÅgggg øø øø:::: $$ $$#### yy yy#### øø øø‹‹‹‹ xx xx.... ôô ôôMMMM tt tt6666 ÅÅ ÅÅÁÁÁÁ çç ççΡΡΡΡ ∩∩∩∩⊇⊇⊇⊇∪∪∪∪ ’’’’ nn nn<<<< ÎÎ ÎÎ)))) uu uuρρρρ ÇÇ ÇÇÚÚÚÚ öö öö‘‘‘‘ FF FF{{{{ $$ $$#### yy yy#### øø øø‹‹‹‹ xx xx.... ôô ôôMMMM yy yyssss ÏÏ ÏÏÜÜÜÜ ßß ßß™™™™ �  
  )20 - 17  :غاشيه(  
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 شتر و بناي   مردم را به انديشيدن دربارة آفرينش شگفتدر اين آيات كريمه، خداوند
خواند تا قدرت و حكمت  رفيع آسمان و استحكام كوهها و تفكّر در سطح زمين فرا مي

و ماده گاو ) النّحل(او را در اشياء گوناگون ببينند، چنانكه در مواضع ديگر از زنبور عسل
مرواريد و ) النّمل(و مور ) البحار(درياها و ) السحاب(و ابر ) الرّياح(و بادها ) البقره(

گويد و آيات گوناگون خود را بر اهل فكرت،  سخن مي) اللّؤلؤ و المرجان(مرجان 
  .دارد عرضه مي

 در كودكي گوسفندان را به � نيست كه بگوييم چون پيامبرآيا اين پندارگرايي
 راستي اينست معناي !!برد در پنجاه سالگي از آفرينش شتر سخن گفته است؟ چراگاه مي

  !بافي؟ نويسي علمي و دورشدن از خرافه سيره
نهد و گفتارش را   مي�هاي پيامبر آنگاه نويسنده، تخيالت خود را به جاي انديشه

  : دهد  چنين ادامه مي
نويسيم از حدود فرض و حدس خارج نيست، كودكي تك و تنها  آنچه ما اكنون مي[

رود، در تنهائي اين روزهاي يكنواخت در خود فرو  يبه صحرا م(!!) هر روز با شتران 
هاي مكّي جان پر از رؤياي  تأمل در سوره... شود  رود و سرگرم تخيالت و رؤياها مي مي

دهد كه از تنعمات زندگاني بدور افتاده است و با خويشتن يا طبيعت  كسي را نشان مي
و ) ابولهب(ارزشي چون   بينجوائي دارد و گاهي خشم خود را بر متكبران مغرور و

)د به دعوت برخاست مخصوصاً پس از . ريزد فرو مي) ابواألشدبعدها كه محم
آفريدند كه  ييافتن و باالرفتن شأن او، مؤمنان از خزانة معمور تخيالت خود حوادث توفيق
  )25 و 24صفحة ]. (اي از آنرا در فصل پيش از طبري و واقدي آورديم نمونه

  : يم ر از چند جهت سخن دادر اين باره
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كند، زيرا نويسنده اعتراف دارد كه  اعتبار مي اوالً؛ آغاز اين گفتار، سراسرِ آن را بي
و به زودي خواهيم ديد كه پندارهاي ! »از حدود فرض و حدس خارج نيست«سخن او 

  .آيد وي ازنوع حدسيات عقالئي نيز به شمار نمي
به دور افتاده بود لذا بر أبولهب و » تنعمات زندگي«ز ثانياً؛ اينكه گويد چون پيامبر ا

سخني گزاف و ناروا است زيرا پيامبر در كودكي تحت سرپرستي ! أبواألشد خشم آورده
عام و مهرباني دربارة نبود كه به گواهي كتب سيره و تاريخ از إ» عبدالمطّلب«نياي خود 

رفت » ابوطالب«نة عمويش سپس به خا. نوادة كوچك خويش به هيچ وجه دريغ نداشت
شمرد و به قول دكتر  كه بنابر أسناد تاريخي، ابوطالب او را از فرزندان خويش عزيزتر مي

أما ابوطالب، فقد كان يحب النبي «: » تاريخ العرب في اإلسالم«جواد علي در كتاب 
ابوطالب مانند پدرش « يعني 1»حب عبدالمطلب له و كان يقدمه علي أوالده

 »داشت ه به پيامبر عالقمند بود و او را بر فرزندان خود مقدم ميوارب همعبدالمطلّ
 فرزندانش را با خود نبرد ولي او را به همراه برد و تا پايان عمر چنانكه در سفر به شام

 به �اند كه رسول خدا مورخان آورده و. كرد در برابر كافران قريش از وي حمايت مي
عني فاطمه دختر اسد، بسي افسرده شد، سبب اين امر را هنگام مرگ همسر ابوطالب، ي

إنها كانت أمي، إن كانت لتجيع صبيانها و «: از آن حضرت پرسيدند، پاسخ داد 
او به راستي براي من مادر «:  يعني !»تشبعني و تشعثهم و تدهنني،  ، و كانت أمي

كرد و   گردآلود رها ميكرد و آنها را داشت و مرا سير مي كودكان خود را گرسنه مي! بود
تاريخ  (!.»او حقّاً براي من مادر بود. ماليد ساخت و روغن به سرم مي مرا پاكيزه مي

سپس پيامبر در جواني با زني ثروتمند ) 14اليعقوبي، طبع بيروت، المجلد الثّاني، صفحة 

_________________________________________________________________________ 
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 پس آن. و مهربان يعني خديجه پيمان زناشويي بست و سالها در نعمت وراحت بسر برد
  !كدام بوده است؟» تنعمات زندگي«محرومِ دورمانده از 

از ) عمويش( از نعمت هرگز نصيبي نداشت و ابولهب �ثالثاً گيرم كه پيامبر
خوارگان بود، اما مگر پيامبر تنها يك عموي ثروتمند داشت تا او را مورد اعتراض  نعمت

و مگر او هم مالدار و مرفّه آمد  عموي ديگر پيامبر به شمار نمي» عباس(قرار دهد؟ مگر 
  !نبود؟ پس چرا نام وي در قرآن كريم نيامده و مورد سرزنش قرار نگرفته است؟

تواند دريابد اين است كه قرآن مجيد با أمثال ابولهب به خاطر  آنچه كه نويسنده نمي
 عناد شديد او با حق و دفاع تند وي از باطل به مخالفت برخاسته نه به لحاظ آنكه او از

كسي كه هر اختالفي را به !  محروم شده است�سفرة نعمت برخوردار بوده و پيامبر
گرداند، كجا تواند اهداف عالية قرآن مجيد را دريابد و مقاصد  باز مي! »جنگ شكم«

دهيد، هنوز انسان  بزرگ آنرا درك كند؟ شما كه هر شعاري را به تنعم مادي رجعت مي
  !الف شما با قرآن در ارزيابي مقام انسان استايد و كمترين اخت را نشناخته

هيچكس زيستند، نام   مي�باري؛ قرآن كريم از ميان كافراني كه در روزگار پيامبر
قل يا أيها : (خوانيم  رانياورده و از كفّار، به صورت عمومي ياد كرده است، چنانكه مي

و از ميان كافران تنها كسي . ) ..جاهد الكفّار و المنافقين(، )إن الذين كفروا(، )الكافرون
 بوده �كه در قرآن مجيد به طور مشخّص، ياد شده ابولهب، عموي مالدار و معاند پيامبر

 كمترين سودي �تا همه بدانند كه به هنگام مخالفت با حق، خويشاوندي با پيامبر! است
رآن در اين مرحله است كه ق! آيد دهد، همچنانكه ثروت و اعتبار هيچ بكار نمي نمي

  : فرمايد  شريف مي

� ôô ôôMMMM ¬¬ ¬¬7777 ss ss???? !! !!#### yy yy‰‰‰‰ tt ttƒƒƒƒ ’’’’ ÎÎ ÎÎ1111 rr rr&&&& 55 55==== yy yyγγγγ ss ss9999 ¡¡ ¡¡==== ss ss???? uu uuρρρρ ∩∩∩∩⊇⊇⊇⊇∪∪∪∪ !! !!$$$$ tt ttΒΒΒΒ 44 44 oo oo____ øø øøîîîî rr rr&&&& çç ççµµµµ ÷÷ ÷÷ΨΨΨΨ tt ttãããã ………… ãã ãã&&&& èè èè!!!!$$$$ tt ttΒΒΒΒ $$$$ tt ttΒΒΒΒ uu uuρρρρ || ||==== || ||¡¡¡¡ ŸŸ ŸŸ2222 ∩∩∩∩⊄⊄⊄⊄∪∪∪∪ 

44 44’’’’ nn nn???? óó óóÁÁÁÁ uu uu‹‹‹‹ yy yy™™™™ #### YY YY‘‘‘‘$$$$ tt ttΡΡΡΡ || ||NNNN#### ss ssŒŒŒŒ 55 55==== oo ooλλλλ mm mm;;;; �  )3-1  :مسد(  
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مالش براي وي . لهب به زيان انجاميد و جانش به خسارت پيوست  ابي1كار«
  .»ور خواهد افتاد ودي در آتشي شعلهبز. كاري نكرد و دستĤوردش مفيد نيفتاد

در قرآن ميجد به هيچ وجه نامي ) بود» ي جمحبن«كه مردي از (» أبواألشد«اما از 
  اند آية  نرفته است، جز آنكه برخي از مفسران گفته

� ôô ôô‰‰‰‰ ss ss)))) ss ss9999 $$$$ uu uuΖΖΖΖ øø øø)))) nn nn==== yy yyzzzz zz zz≈≈≈≈ || ||¡¡¡¡ΣΣΣΣ MM MM}}}} $$ $$#### ’’’’ ÎÎ ÎÎûûûû >> >>‰‰‰‰ tt tt6666 xx xx.... �  )4  :بلد(  
شود، لفظ آيه، كلّي و عام است و  ، ولي چنانكه مالحظه مي2دربارة او نازل شده

  .اختصاص به يك تن ندارد
آري، قرآن مجيد افرادي را بدون ذكر نامشان مذمت نموده و صفات ناپسند آنان را 
آورده است تا ديگران از داشتن چنان صفاتي بپرهيزند، و روشن است كه مقاصد آيات 

  .مقصور و محدود به آنها نيست
نويسيم از حدود  آنچه ما اكنون مي: [ر آغاز سخن اعتراف دارد اي كه د رابعاً؛ نويسنده

: سيد دهد در چند سطر بعد بنوي چگونه به خود اجازه مي] فرض و حدس خارج نيست
اي از آنرا در فصل  الت خود حوادثي آفريدند كه نمونهمؤمنان از خزانة معمور تخي[

: پرسيده شود ! نويس جديد جاي دارد كه از سيره! ؟]پيش، از طبري و واقدي آورديم
را ) آنهم غير عقالئي(سل نشديد و فرض و حدس پردازي متو مگر شما خود به خيال

و (ايد  به ميان نياورديد؟ پس چطور ديگران را براي تخيل سراپا دروغي كه به آنها بسته
  !كنيد؟ سرزنش مي) در فصل پيشين به اثبات رسيد

_________________________________________________________________________ 

در آيه شريفه كنايه از عمل اوست، چه معموالً كارها با دست انجام ) لهب يدأ ابي(لهب  ذكر دو دست ابي -1

yy �: شود و نظائر آن در قرآن كريم فراوان آمده، مانند  مي yy7777 ÏÏ ÏÏ9999≡≡≡≡ ss ssŒŒŒŒ $$$$ yy yyϑϑϑϑ ÎÎ ÎÎ//// ôô ôôMMMM tt ttΒΒΒΒ ££ ££‰‰‰‰ ss ss%%%% xx xx8888#### yy yy‰‰‰‰ tt ttƒƒƒƒ �)  10: حج( ،� 
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 .رجوع شود» البلد« از سوره 4ذيل آيه » المعاني روح«و » بيضاوي«به تفسير  -2
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 در چهل و اند سالگي بر مردم � پيامبر بزرگوار اسالمآنچه: اي كه ادعا دارد  نويسنده
پرسد  آيا از خود نمي!!  سالگي بوده است تالوت كرده، نتيجة خياالت او، مثالً در دوازده

سي سال از بروز و ظهور خودداري كردند؟ چرا پيش از زمان ! چگونه اين خياالت: 
يدند؟ چرا پس از تالوت آيات،  نشن�رسالت، مردم مكّه از اين نمونه سخنان از پيامبر

سازي نمايند؟ چرا امروز كه صدها سال از   تقليد كنند و آيه�ديگران نتوانستند از پيامبر
شود، شما منكران نبوت، از آوردن كتابي چون قرآن عاجزيد؟  نزول قرآن كريم سپري مي

ان هزاران اي در شعر ابداع كرده، پس از چندي، ديگر در دنيا هر شاعري كه سبك تازه
اند، اما چرا كسي تاكنون نتوانسته سبك قرآن را تقليد  بيت به همان سبك و شيوه سروده

چرا شيوة بيان قرآن در جهان يگانه مانده ولي از نوع ! ها بياورد؟ كند و همانند آن سوره
اند؟ مگر  غزل و قصيده و مثنوي و رباعي و مخمس و جز اينها صدها هزار بيت ساخته

اي مانند آن دعوت نكرده، پس چرا اين  كريم مكرّر مخالفانش را به آوردن سورهقرآن 
زبانشان بسته است و قدرت تقليد از درس ناخواندة چهارده قرن پيش را ! علما و فضال

  !ندارند؟
در منطق ما، اين كار ميسر نشده است مگر به وحي الهي و اشراق باطني و تأييد 

» به قول حافظ ! زمان كودكي است!!  اين كار مولود شترچرانيرباني؛ اما در منطق شما
  !؟»ما كجاييم و مالمتگر بيكار كجا«

  
  كيش پيامبر، پيش از اسالم

هاي   قرن، انديشه14پردازد و از فاصلة  ي ميدوباره به خيالباف! نويس جديد يرهس
  : نويسد  و چنين مي! كند  را در كودكي تشريح مي�برپيام
آورند و ماية ثروت و سيادت قريش  ار، چرا به كعبه روي ميشم طوايف بي[
هاي نامدار است، براي اينكه در كعبه سنگ  شوند؟ براي اينكه خانة كعبه مقرّ بت مي

سياهي قرار داد كه در نظر اعراب مقدس است و طواف بدور آنرا ماية خوشبختي و 
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يد اعصاب و انديشه روشن، با آن هوش تند و با آن حساسيت شد... دانند  نجات مي
ي نهفته است و يا در اين سنگ سياه نيرويآ: پرسد  محمد يازده و دوازده ساله از خود مي

حس و حركت كاري ساخته است؟ و شايد اين شك و  هاي بي آيا از اين مجسمه
سنگ سياه و بتان گوناگون، ناشي از تجربه و آزمايش شخصي سرچشمه بدگماني به 
  1(!!).گرفته باشد

هيچ بعيد نيست كه خود او با شوق واميد يك قلب شكسته و روح رنجديده بدانها 
سورة (از پليدي اجتناب كن=آية والرجس فاهجر آيا. روي آورده و اثري نيافته باشد

كه سي سال بعد از دهان مباركش بيرون آمده است مؤيد اين فرض و حدس  ).5مدثر آية
  نيست؟ همچنين آية شريفة 

� xx xx8888 yy yy‰‰‰‰ yy yy`̀̀̀uu uuρρρρ uu uuρρρρ ~~ ~~ωωωω !! !!$$$$ || ||ÊÊÊÊ 33 33““““ yy yy‰‰‰‰ yy yyγγγγ ss ssùùùù �  )7 : ضحي(  
  .» فرمودتيتت پس هداخداوند ترا گمراه ياف«

  ) كتاب22 و 21صفحة ] (اي مثبت بر اين احتمال نيست؟ قرينه
 را روشن �اين سخنان ناپخته و مغلوط، كداميك از زواياي حيات پيامبر اسالم

يين سيرة پيامبر، ر مثبتي در تب اين پندارها هيچ اثشود كه بر كند؟ به زودي معلوم مي مي
  : نويسد   سال در فصل پيشين مي23چرا كه اوالً خود نويسندة ! مترتّب نيست

هاي او  دانيم عقايدي از طفوليت به شخص تلقين شده و زمينة انديشه چنانكه مي[
خواهد همة حقايق را با آن اعتقادات تلقيني كه هيچ مصدر  گيرد و آنوقت مي قرار مي

اي انگشت شمار به اين درد  حتّي دانشمندان نيز بجز عده. ني ندارد منطبق سازدعقال

_________________________________________________________________________ 

ر د! در اين جمله حكايت از ناشيگري نويسنده معروف» سرچشمه گرفته باشد«و » ناشي«ذكر  -1
 .كند پردازي مي سخن
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توانند قوة إدراك خود را بكار اندازند و اگر هم بكار اندازند براي تأييد  دچارند و نمي
  )19 و 18صفحة ]. (عقايد تلقيني است

منداني هاي دوران كودكي هستند و تنها دانش هنگامي كه همة خلق گرفتار تلقين
 ساله 12سواد  يك چوپان بي: پرسيم  يابند، ما مي  رهايي مي شمار از اين ورطه انگشت

مگر او در شمار آن ! توانسته به كلّي برخالف تلقين هاي محيط بينديشد؟ چگونه مي
  !دانشمندان معدود و برجسته بوده است؟

اعتقاد شده  بي) دحجراألسو( بر طبق تجربة شخصي به سنگ سياه �ثانياً؛ اگر پيامبر
بود چرا همانگونه كه به هنگام رسالت، بتان را نفي نمود و با رسيدن به قدرت، آنها را 

» استالم«چرا ! درهم شكست نسبت به سنگ سياه چنين رفتاري را در پيش نگرفت؟
  1!يعني دست سودن بر آنرا منع و تحريم نكرد؟

 دارند مگر ممكن است با يك بار عقيده) حق يا باطل(ثالثاً؛ كساني كه به معبودي 
نشدن دعا، از آن معبود روي گردانند؟ اگر چنين باشد، پس بايد تاكنون نه يك  مستجاب
  !پرست در روي زمين يافت شود و نه يك خداپرست در دنيا تن بت
و آنچه ! اساساً در قرآن كريم نداريم] هجروالرّجس فا: [اي به صورت  اً؛ آيهرابع

tt �دهد در سورة مدثّر به صورت  مينويسنده نشاني  tt““““ ôô ôô____ ”” ””����9999 $$ $$#### uu uuρρρρ öö öö���� àà ààffff ÷÷ ÷÷δδδδ $$ $$$$$$ ss ssùùùù � است و به  آمده

 پيش از نزول اين آية كريمه به عبادت بتان، �هيچ وجه داللت ندارد بر آنكه پيامبر خدا

_________________________________________________________________________ 

)  سال كه جواب ندارد23نه از ديدگاه مادي نويسنده (پاسخ اين سؤال از ديدگاه اسالمي روشن است  -1
نكردن  شود و براي گم گويند كه طواف كعبه، از محاذات آن آغاز مي» سنگ مرّة«را » حجر األسود«

الحجر يمين اهللا تعالي فمن «: ث آمده كه به عالوه در حدي. اند شمارش طواف، آنرا در خانه نصب كرده
حجر األسود به منزله دست راست خدا : يعني ) 151، ص 1جامع الصغير، ج  (»مسحه فقد بايع اهللا

 .است كه هر كس بر آن دست نهد در حقيقت با خدا بيعت كرده تا گرد گناهان نگردد
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نويس ناشي كه خود اقرار دارد پيامبر در سنّ دوازده   از سيره شگفتا1!عقيده داشته است
انديشد چگونه پيامبر  عقيده شده بود و با وجود اين، هيچ نمي سالگي نسبت به بتان بي

تا الزم آيد كه قرآن كريم او را از اين كار !! در چهل سالگي به عبادت آنها عقيده داشت
  !بازدارد؟

  اين عمي چشم باز و گوش باز و
  

  !بندي خدا حيرتم از چشم  
  

 از مباحث كتابش دچار دقّت است و در هر مبحث راستي كسي كه تا اين درجه بي
نويسي در انديشة معالجة حافظه و متفكّرة خود  شود چرا به جاي كتاب گويي مي تناقض

  !يا حسرة علي العباد! آيد؟ بلكه چرا در فكر درمان روح و قلب خود نيست؟ بر نمي
، مقصود آن نيست كه »ووجدك ضاال فهدي«: خامساً؛ آنجا كه خداي تعالي گويد 

زيرا اين معني را قرآن كريم رد كرده ! پرست بوده است ز نزول وحي، بتپيامبرش پيش ا
  : فرمايد  و مي

� II IIωωωω uu uuρρρρ OO OO$$$$ tt ttΡΡΡΡ rr rr&&&& ÓÓ ÓÓ‰‰‰‰ ÎÎ ÎÎ////%%%% tt ttææææ $$$$ ¨¨ ¨¨ΒΒΒΒ ÷÷ ÷÷ΛΛΛΛ –– ––nnnn‰‰‰‰ tt tt6666 tt ttãããã �  )4  :كافرون(  
  .»ام كنندة آنچه شما پرستيديد نبوده من عبادت: بگو «

أي و ما كنت قط «: نويسد  چنانكه زمخشري در تفسير كشّاف ذيل همين آيه مي
دا فيما سلف ما عبدتم فيه يعني لم تعهد مني عبادة صنم في الجاهلية، فكيف عاب

  )809تفسير الكشّاف، چاپ بيروت، المجلّد الرّابع، صفحة . (»ترجي مني في اإلسالم

_________________________________________________________________________ 

همواره از گناه يا از :  مقصود آن است كه آمده و» گناه«و نيز » عذاب«در لغت به معناي » رجز«زيرا  -1
توان گفت و  و اين سخن را به هر انسان پاك و يكتاپرستي مي. عذاب الهي با طاعت حق، هجرت كن

 !الزم نيست مخاطب آن، حتماً مشرك باشد تا اليق اين خطاب آيد
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من هيچگاه در گذشته آنچه را كه شما ) بگو(معني آيه آن است كه «: گويد 
ام چگونه  هيچ بتي را در جاهليت نداشتهام؛ يعني سابقة پرستش  پرستيديد، عبادت نكرده

  .!؟»رود اميد اين كار در اسالم از من مي
مشتقّ، حقيقت «: اين تفسير بر وفق قاعده، درست است زيرا به قول علماي اصول 

مشتقّ و ) عابِد(و كلمة . » باشددر ما مضي است به خصوص كه متعلّقش فعل ماضي
  .فعل ماضي است) عبدتُم(

و سلّم ) و آله(قيل للنبي صلي اهللا عليه «: يز مأثور است كه گفت  ن�از علي
ال و مازلت : قط؟ قال هل شربت خمرا : ال، قالوا :  قال هل عبدت و ثنا قط؟

السيره  (.»تاب و ال اإليمانُكو ما كنت أدري ما ال أعرف أن الذي هم عليه كفر
  )13الجزء السادس، صفحه ؛ الدر المنثور، 204الحلبيه، الجزء األول، صفحة 

: نه، گفتند : اي؟ پاسخ داد  آيا هيچگاه بتي را پرستيده:  پرسيدند �از پيامبر«: يعني 
پرستان  دانستم آييني كه بت نه و پيوسته مي: اي؟ گفت  آيا هيچ شراب انگور نوشيده

  .»ستدانستم كه كتاب چيست و ايمان كدام ا برآنند، كُفر است، ولي در عين حال نمي
  : اين است معناي آن آيه كه فرمود 

� xx xx8888 yy yy‰‰‰‰ yy yy`̀̀̀ uu uuρρρρ uu uuρρρρ ~~ ~~ωωωω !! !!$$$$ || ||ÊÊÊÊ 33 33““““ yy yy‰‰‰‰ yy yyγγγγ ss ssùùùù �  )7  :ضحي(  
  .»و خداوند ترا راه نيافته ديد و هدايت كرد«

  : خوانيم  و مفاد اين خبر همان است كه در قرآن كريم مي
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 ÏÏ ÏÏµµµµ ÎÎ ÎÎ////  tt ttΒΒΒΒ ââ ââ !! !!$$$$ tt tt±±±± ®® ®®ΣΣΣΣ ôô ôô ÏÏ ÏÏΒΒΒΒ $$$$ tt ttΡΡΡΡ ÏÏ ÏÏŠŠŠŠ$$$$ tt tt6666 ÏÏ ÏÏãããã 44 44 yy yy7777 ¯¯ ¯¯ΡΡΡΡ ÎÎ ÎÎ)))) uu uuρρρρ üü üü““““ ÏÏ ÏÏ‰‰‰‰ öö ööκκκκ tt ttJJJJ ss ss9999 44 44’’’’ nn nn<<<< ÎÎ ÎÎ)))) :: ::ÞÞÞÞ≡≡≡≡ uu uu#### ÅÅ ÅÅÀÀÀÀ 55 55ΟΟΟΟŠŠŠŠ ÉÉ ÉÉ)))) tt ttGGGG óó óó¡¡¡¡ •• ••ΒΒΒΒ �  
  )52  :شوري(  
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كدام است، ولي ما ) به آن(كتاب چيست، و ايمان ) اين(دانستي كه  و تو نمي«
شايسته (نوري قرار داديم كه هر كس از بندگان خود را ) چون(اين كتاب را 

كنيم و تو، به سوي راهي راست مردم  هدايتش مي) راه يابد(واهيم بخ) بدانيم و
  .»نمايي را رهبري مي

 پيش از تابش نور وحي، خبر از قرآن نداشت و �در اين آيه تصريح شده كه پيامبر
يعني شريعت خدا ) خبر بود چنانكه از ديگر كتب آسماني نيز بي(از ايمان به آن دور بود 

پرستي را كاري نامعقول   بت�ن منافات ندارد با آنكه پيامبر اسالم، اما اي1شناخت را نمي
  .داشت شمرد و شرابخوارگي را ناپسند مي مي

 به عنايت �نهند كه پيامبر اسالم آري، كتب سيره اين آگاهي را در اختيار ما مي
. ها و شعر سرايي گريزان بود خداوند و از راه فطرت، پيش از نبوت خود از پرستش بت

لما نشأت بغضت إلي األوثان و بغض «: چنانكه در حديث از آن حضرت آمده است كه 
شدن  چون رو به بزرگ«: يعني ) 205السيره الحلبيه، الجزء األول، صفحة (» إلي الشعر
و اين از ! » منفور و ناپسند آمدند و نيز از شعر تنفّر پيدا كردممها در نظر نهادم بت

_________________________________________________________________________ 

 هذه اآلية، أي شيء يقول أصحابكم في : ����عن ابي حمزة قال، قال لي ابوعبداهللا الصادق -1
الأدري جعلت فداك ما : ال اإليمان؟ فقلت  كان في حال اليدري ما الكتاب و أيقرون أنه

بلي قد كان في حال اليدري ما الكتاب و ال اإليمان حتي بعث اهللا تعالي : يقولون، فقال لي 
كافي، الجزء األصول من ال. (الروح التي ذكر في الكتاب، فلما أوحاها إليه علم بها العلم و الفهم

 از من �ابوحمزه گويد امام صادق: يعني ) 274، صفحه »دارالكتب اإلسالمية«األول، چاپ طهران 
دانست  كنند پيامبر در حالي بود كه نمي اصحاب شما درباره اين آيه چه گويند؟ آيا اقرار مي: پرسيد 

آري پيامبر در : گويند گفت  ميدانم كه در اين باره چه  فدايت شوم نمي: كتاب و ايمان چيست؟ گفتم 
دانست كتاب و ايمان چيست تا آنكه خداوند آن روحي را كه در كتاب ياد كرده به  حالي بود كه نمي

 .به او وحي كرد، دانش و فهم را به وي آموخت) به وسيله آن روح(سوي او فرستاد و چون 
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 با وجود آنكه در محيط مكّه �رسالت است كه پيامبر اسالمعالمات نبوت و آيات 
پرورش يافت و در آنجا فنّ شعر رواج فراوان داشت ولي آن حضرت در مدت چهل 

پردازي  سال زندگي با مكّيان يك بيت شعر نسرود و هرگز تمرين شعرسازي و عبارت
اد و در تاريخ ضبط افت ها و سخنان بر سر زبانها مي كه اگر كرده بود آن شعر. (نكرد
ولي در چهل سالگي ناگهان قرآني را آورد كه شاعران و خطيبان عرب جملگي ). شد مي

 چه »وحي إلهي و تأييد باطني«ي جز ندر برابر آن حيران شدند، إنصافاً از اين مع
  توان كرد؟ تعبير مي

 قرآن و حكمت آموخت، فطرت او را عالوه بر �آري، خدايي كه به محمد
تي از شعرسرايي دور ساخت تا به هنگام نزول قرآن، اهل باطل نتوانند ادعا كنند پرس بت
او شاعر يا سخنوري بيش نيست، زيرا پيش از قرآن نيز سخنان موزون و يا گفتار «: كه 

  » يس« سورة 69و پس از نزول قرآن نيز آية !! »ايم آميز از وي بسيار شنيده حكمت

� $$$$ tt ttΒΒΒΒ uu uuρρρρ çç ççµµµµ≈≈≈≈ oo ooΨΨΨΨ ôô ôôϑϑϑϑ ¯¯ ¯¯==== tt ttææææ tt tt���� ÷÷ ÷÷èèèè ÏÏ ÏÏ ee ee±±±±9999 $$ $$#### $$$$ tt ttΒΒΒΒ uu uuρρρρ  ÈÈ ÈÈöööö tt tt7777 .. ..⊥⊥⊥⊥ tt ttƒƒƒƒ ÿÿ ÿÿ………… ãã ãã&&&& ss ss!!!! 44   )69  :يس(  � 44
  .»ما به او شعر نياموختيم و اين كار سزاوار وي نيست«

  . شعر و شاعري تثبيت كردزجدايي آن حضرت را ا
 است و نه � دوران شباني يا جواني پيامبرسنه قرآن كريم، انعكا: خالصه آنكه 

ودكي يا در ميانسالي از بتي پرستي، مولود حاجتي است كه پيامبر در ك مبارزة با بت
به ! نويس جديد انديشي سيره پروري و كج كه اينها همه مولود خيال! خواسته و روا نشده

 است كه دستگاه آفرينش به ارادة الهي، پيامبر را براي قبول نآيد و حق اي شمار مي
ساخت چنانكه با فطرت سليم و عقل هشيارش او را از  رسالت عظيم وي، آماده مي

عفّتي پاك و بركنار داشت و به امانت و صداقت و  خواري و بي پرستي و شراب بت
خويي رهبري كرد و لذا پس از إظهار نبوت هيچكس نتوانست ادعا كند كه محمد  خوش
 به دليل سوابق نارواي اخالقي، شايستگي نبوت را ندارد و اگر گروهي �عبداهللابن 
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ب در عقيده و تصلّب در پيمودن راه پدران و از دعوت آن حضرت را نپذيرفتند، تعص
 و از �دادن منافع ناصواب و غيره در اين كار مؤثر بود نه نقائص اخالقي پيامبر دست

  : كند كه  همين رو قرآن مجيد مشركان را مالمت و سرزنش مي

� ôô ôôΘΘΘΘ rr rr&&&& óó óóΟΟΟΟ ss ss9999 (( ((####θθθθ èè èèùùùù ÌÌ ÌÌ���� ÷÷ ÷÷èèèè tt ttƒƒƒƒ öö ööΝΝΝΝ çç ççλλλλ mm mm;;;;θθθθ ßß ßß™™™™ uu uu‘‘‘‘ ôô ôôΜΜΜΜ ßß ßßγγγγ ss ssùùùù ………… çç ççµµµµ ss ss9999 šš ššχχχχρρρρ ãã ãã���� ÅÅ ÅÅ3333ΨΨΨΨ ãã ããΒΒΒΒ �  )69  :مؤمنون(  
  .!؟»اند ر آنان رسول خود را نشناختند كه منكر او شدهمگ«

، �آري، مخالف و مؤالف و دوست و دشمن، همه اذعان داشتند كه محمد بن عبداهللا

ما «: مده كه گفت اكدامن است و از خود آن حضرت هم آمردي امين و راستگو و پ
 عصمني اهللا هممت بقبيح مما هم به أهل الجاهلية إال مرتين من الدهر، كلتاهما

، الجزء الثاني، 1؛ تاريخ الطبري200السيره الحلبيه، الجزء األول، صفحة  (»عزوجل منهما
پيش از اسالم هيچگاه به كارهاي ناپسندي كه اهل جاهليت بدانها «: يعني ) 2379صفحة 

اش در من راه يافت خداي  دادند مصمم نشدم مگر دوبار كه چون انديشه تن در مي
  .») ناپسندي انجام ندادمرو كا( هر دو مورد مرا حفظ كرد بزرگ در

  
  وقايع مسافرت به شام

  :دهد  سخن را چنين ادامه مي! نويس جديد سيره
اي بدين حركت و غوغاي  در سنّ يازده سالگي با ابوطالب به شام رفت و مايه[

مختي و دروني رسيد، دنيائي تازه و روشن كه اثري از جهالت و خرافت و نشاني از ز
تر عادات  تر، محيطي روشن در آنجا با مردماني مهذّب. خشونت ساكنان مكّه در آن نبود

_________________________________________________________________________ 

ل الجاهلية يعلمون به غير ما هممت بشيء مما كان أه«: عبارت طبري در تاريخ چنين است  -1
مرتين كل ذلك يحول اهللا بيني و بين ما أريد من ذلك ثم ما هممت بسوء حتي اكرمني اهللا عز 

 .»وجل برسالته
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در آنجا زندگاني . و آدابي برتر مواجه شد كه مسلّماً تأثيري ژرف در جان وي گذاشت
آرزوي داشتن (!!) بدوي و خشن و آلوده به خرافات قوم خود را بهتر حس كرد و شايد

تر از خرافات و پليدي و آراسته به مبادي انساني در وي جان   و منزهتر اي منظّم جامعه
علوم نيست در اين نخستين سفر با اهل ديانتهاي توحيدي تماسي گرفته متحقيقاً . گرفت

سنّ او اقتضاي چنين امري را نداشته است ولي مسلّماً در روح (!!) است يا نه؟ شايد
همين اثر او را به سفري ديگر (!!) و شايد كشيدة او اثري گذاشته است حساس و رنج 

در سفربعد چنين نبوده و فكر تشنه و (!!) تشويق كرده باشد و بر حسب اخبار متواتر
  ) كتاب24 و 23صفحة ]. (از ارباب ديانات گرفته است(!!) اي وافر  كنجكاو او بهره

. ست استاين بخش نيز مانند ديگر بخشهاي كتاب، آكنده از تعبيرات سست و نادر
زده و به فرض و خيال » شايد«نويسنده در ميان سخنان خود سه بار دست به دامان 

  :به هر حال در اينجا چند مسأله الزم است مورد بحث قرار گيرد !! متوسل شده است
پندارد سفر به  كه نويسنده مي! »غوغاي دروني«نخست آنكه سزاوار است بدانيم آن 

وده است؟ و راستي غوغاي دروني كودكي يازده ساله كه نه شام آنرا فزوني بخشيد چه ب
توانست  درس خوانده و نه تجربه آموخته و نه پاي از عربستان بيرون نهاده بود چه مي

و !! سازد مي» قطعة ادبي«در پاسخ به جاي دليل و شاهد، ! نويس جديد باشد؟ سيره
  : نويسد  مي
(!!) كه شتران تناك اين روزهائيپايان صحرا و در تنهائي وحش در خاموشي بي[

تابيد در روح  ازنده الينقطع مييداكردن قوت اليموت بودند و آفتاب گدسرگرم پ
اي كه با فرا رسيدن شب فرو  همهمه(!!) شد اي برپا مي حساس و رؤيازاي محمد همهمه

 و بايد شتران را گردآورد. گرداند نشست زيرا غروب آفتاب او را به واقع زندگي برمي مي
روي به شهر گذراد براي آنها بخواند، بر آنها هي زند، از پراكندگيشان جلوگيري كند تا 

براي اينكه در (!!) شد همهمه خاموش مي. شبانگاه سالم ودرست به صاحبانشان برگرداند
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براي اينكه فردا در (!!) شد همهمه خاموش مي. تاريكي شب شكل رؤيا بخود گيرد
خوش در اعماق ضمير او چيزي بظهور  دد و خوشخلوت يكنواخت صحرا پر گر

  ) كتاب23صفحة ]. (پيوندد
را !!  و يا اسرار همهمه�اين بخش از سخنان نويسنده كه غوغاي دروني محمد

سرانجام هيچ معلوم شد كه همهمة . كشانده است! كند، كار رابه فُكاهت تشريح مي
  !كذايي چه بود؟

انگاشته شده كه حقّاً ماية اين » در صحراوحشت تنهايي «مولود ! اگر اين همهمه
بايد پيدا كرد نه در روح كسي كه از اوائل ! نويس جديد وحشت را در دل سيره

با برادر شيري » سعد بني«خردسالي با صحرا آشنايي داشت و از آن هنگام كه در قبيلة 
 كه آري، ترس از صحرا در دل كسي است. رفت با آن خو گرفته بود خود به صحرا مي

داد و يك بار به سراغ صحرانشينان  و سالن گرم آن لم مي» پارلمان«سالها در صندلي نرم 
محروم اين كشور نرفت تا از نزديك، نيازهاي آنان را احساس كند و مدافعان حرمان 

با فرارسيدن [شد و  بر اثر تابش خورشيد پيدا مي» جناب همهمه«اما اگر . ايشان باشد
البتّه اين همهمه ويژة صحرا نبود تا موجب بدنامي آن شود، بلكه ]! نشست شب فرو مي
و اگر اين همهمه مربوط به !! شده است اي در شهر هم به فراواني يافت مي چنين همهمه

  ...!بود ) يا گوسفندان!! (شتران
 را به كُمك اين �آور نيست كه كسي اسرار روحي خاتم پيامبران راستي خجلت

  !و از روح مقدس او با اين اباطيل سخن گويد؟الطائالت تحليل كند 
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 با 1) سالگي9و به روايتي در ( سالگي   در دوازده�دوم آنكه شك نيست پيامبر اسالم
اما اين موضوع . رفت» بصري«سفري كوتاه به سوي شام كرد و تا » ابوطالب«عمويش 
آرايند و گاهي  مي! و برخي از مستشرقين آنرا به رنگ و روغن! نويس جديد كه سيره

خود !!  شده�اي براي ساختن قرآن از سوي پيامبر دهند كه اين سفر مايه چنان جلوه مي
چرا كه هر چند در تاريخ و سيرت ! حكايتي است از بيچارگي و ناتواني اين منكران

 �يابند تا قرآن مجيد را ساخته و پرداختة پيامبر كاوند دستاويزي نمي  مي�رسول اهللا
تو گويي كه اين ! شوند ريزهايي اين چنين متشبث مي د، ناچار به خُردهنشان دهن

 ساله اگر پاي 12دانند كه كودك  و نمي! اند انديشان، خود دوران طفوليت را نگذرانده كج
تا خواندن و نوشتن به مدرسه ننهاده باشد، بايد يك سال رنج ببرد و وقت صرف كند 

 درس ناخوانده كه تا آن روزگار، گوسفندان را به كلمات ساده را بياموزد پس، آن طفل
اي براي نبوبت و رسالت  برد، چگونه توانسته است از يك سفر كوتاه دستمايه صحرا مي

برگيرد و حكمت عظيم قرآني و فقه گستردة اسالمي را بسازد و جامعه و امتي عظيم 
شناختند و در كار   ميآن هم با حضور افراد فراوان كاروان كه همه او را! تشكيل دهد؟

اي كه در تاريخ منعكس و ضبط  اند بگونه او ناظر بودند و ماجراي اين سفر را نقل كرده
 كمترين سخني نرفته است؛ چه شده كه �شده، ولي در گزارش آنها از آموزش پيامبر

شناسان اروپايي از اين  اند ولي شرق  از اين ماجراي شگفت آگاه نشده�همسفران پيامبر
  !!خوشا به حالشان! اند آگاهي يافته!! ز نهانرا

 را زاييدة محيط �زند تا شايد نبوت پيامبر كه دست و پا مي! نويس جديد اما سيره
: نويسد  طبيعي و اجتماعي نشان دهد، چون در اينجا تيرش آماجگاهي ندارد، ناگزير مي

_________________________________________________________________________ 

 إلي بصري من أرض الشام و هو أبن تسع ����خرج ابوطالب برسول اهللا: قال هشام بن محمد  -1
 به بصري �ابوطالب با پيامبر:  بن محمد گفت هشام) = 278تاريخ الطّبري، الجزء الثّاني، صفحه (سنين 

 . سال بود9 در آن هنگام، �واقع در سرزمين شام سفر كردند و عمر پيامبر
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ي گرفته است يا نه؟ هاي توحيدي تماس معلوم نيست در اين نخستين سفر با اهل ديانت[
در سفر (!!) و بر حسب اخبار متواتر... شايد سنّ او اقتضاي چنين امري نداشته است 

ت گرفته ااز ارباب ديان(!!) اي وافر  بعد چنين نبوده و فكر تشنه و كنجكاو او بهره
  ].است

دروغ محض و ! در بخش آخر از سخن خود آورده متأسفانه! نويس جديد ه آنچه سير
نه تنها أخبار متواتر، بلكه يك خبر ضعيف هم وجود ندارد كه نشان !! آشكار استكذب 

. چيزي فرا گرفته باشد! »ارباب ديانات« در سفر دوم خود به شام از �دهد پيامبر اسالم
 مأخذ و مستند شمرده �اينك كتب قديمي سيره و تاريخ كه در شرح احوال پيامبر

اي به چنين مطلبي  اشاره!  در هيچيك از آنها حتيشوند، پيش روي ما قرار دارند، مي
ن نگاه نويسي كه يك بار به متن قرآ من از سيره! وجود ندارد، چه رسد به اخبار متواتر

 شريف نيست و آنچه هست مصحفدر  )والرجس فاهجر: ( كند تا ببيند عبارت نمي
. اريخي نسبت دهدكنم كه اين دروغ صريح را به أخبار ت چيزي ديگر است تعجب نمي

آري؛ آنچه در أخبار از اين بابت آمده بكلّي با گزراش وي تفاوت دارد، همانگونه كه آية 
  !قرآن با روايت و تفسير ايشان متفاوت بود

 يك �بينيم حكايت شده كه پيامبر اسالم اگر به كتب تاريخ و سيره نظر افكنيم، مي
» بحيري«رفت با راهبي  به سوي شام مي» ابوطالب«بار در كودكي، هنگامي كه به همراه 

اي با آن حضرت سخن گفت و سپس به  هب مزبور چند كلمهانام، برخورد كرد و ر
اي  اين كودك را از گزند يهوديان بر كنار دار، زيرا من آينده:  كرد كه شسفار» ابوطالب«

شام، آن  به �و نيز حكايت شده كه در دومين سفر پيامبر. 1بينم درخشان براي او مي
_________________________________________________________________________ 

روايتي از أبي مجلزدر اين باره بدين صورت ) السيرة النبوية(در تاريخ اإلسالم بخش » حافظ ذهبي« -1

فيكم : فقال .  فنزل منزال فأتاه راهبأن أباطالب سافر إلي الشام و معه محمد،«: آورده است 
أحتفظ به، : قال . ها أنا ذا وليه: اين أبو هذا الغالم؟ قال أبوطالب : رجل صالح، ثم قال 
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 سخن گويد �گذر كرد و راهب بدون اينكه با پيامبر» نسطورا«حضرت بر راهبي به نام 
 بود دربارة آن حضرت �غالم خديجه، كه در آن سفر به همراه پيامبر» ميسره«از 

 در �از اين برخوردها كه بگذريم، هيچگونه سخني از مالقات پيامبر. سؤاالتي نمود
باب مذاهب در تاريخ نيامده است، تا كسي بتواند احتمال سفر شام با علماي دين و ار

و اين دروغ نويسنده هيچ محملي ! دهد آن حضرت از ايشان علومي را فرا گرفته باشد
اي در  ورزي و معاندت با حق نتواند داشت به همين جهت كمترين اشاره جز غرض

دهد كه آن  ن نميكند و بهيچوجه نشا نمي!! »أخبار متواتر«كتاب خود به مأخذ اين 
 با چه كسي مالقات كرده؟ و �رخ داده و پيامبر! مثالً در كدام صومعه! مالقات تخيلي

چه سخني ميان ايشان رد و بدل شده است؟ و كدام تاريخ و سيره آنرا ضبط و گزارش 
  !اند؟ كرده

يت  گفته بنابر روا�در حضور كاروانيان با پيامبر» بحيري«اي كه  اما آن چند كلمه
  : اهل سيره و تاريخ، بدين قرار است 

أسألك بحق الالت و العزي إال ما أخبرتني عما أسألك ! فقال له يا غالم«
عنه، و إنما قال له بحيري ذلك ألنه سمع قومه يحلفون بهما فزعموا أن رسول 

                                                                                                                                                    

ة، چاپ السيرة النّبوي (»به إلي الشام، إن اليهود قوم حسد و إني أخشاهم عليه، فرده والتذهب

 به سوي شام مسافرت كرد و در منزلگهي فرودآمد �ابوطالب به همراه محمد: يعني ) 29بيروت، صفحه 
پدراين : ينم سپس گفت  در بين شما مرد صالحي مي: راهب پرسيد . و در آنجا با راهبي برخورد كرد

در حفظ اين كودك : راهب سفارش كرد كه . من سرپرست اويم: كودك كيست؟ ابوطالب پاسخ داد 
ابوطالب . مردمي بس حسودند و من بر او از ايشان بيمناكمبكوش و او را باخود به شام مبر كه يهوديان 

گفتن راهب با  شود در اين روايت اساساً ذكري از سخن چنانكه مالحظه مي. »باگرداند) به مكّه(كودك را 
 .پيامبر نرفته است
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. اهللا ما أبغضت شيئا قط بغضهماال تسألني بلالت و العزي، فو: ه  قال ل����اهللا
فباهللا إال ما أخبرتني عما أسألك عنه، فقال له سلني عما : حيري فقال له ب

الك فجعل يسأله عن أشياءمن حاله في نومه و هييته و أموره، فجعل رسول دب
  )182السيره النبويه، تأليف ابن هشام، القسم األول، صفحة  (.» يخبره����اهللا

دهم كه مرا از آن چه  به حقّ الت و عزّي تو را سوگند مي! گفت اي پسر«: يعني 
و اين سخن را بحيري از آنرو گفت كه شنيده بود قوم پيامبر به اين ! پرسم خبر دهي مي

مرابه الت و : خورند، پس چنين گمان رفته است كه پيامبر به او گفت  دو بت سوگند مي
  !عزّي قسم مده كه به خدا سوگند از هيچ چيزي چون آندو تنفّر ندارم

پرسم مرا  دهم كه از آنچه مي  اين صورت، به خدا سوگندت ميدر: بحيري گفت 
آنگاه بحيري از حالت رؤياي پيامبر، و . خواهي بپرس هرچه مي: پيامبر گفت . خبر دهي

  .»وضع او و كارهايش پرسيد و پيامبر او را خبر داد
است، و بخش اخير در روايت طبري چنين » ابن اسحاق«آنچه گفتيم بر طبق روايت 

تاريخ  (» عن أشياء في حاله، في يقظته و في نومه����سأل رسول اهللا... « : آمده
دربارة احوال او و  چيزهايي �از رسول خدا«: يعني ) 277ري، الجزء الثّاني، صفحة بالطّ

  .»خواب و بيداريش پرسيد

كانت خديجة «: نويسد   به شام، طبري در تاريخش مي�اما دربارة سفر دوم پيامبر
 بن أسد بن عبدالعزي بن قصي إمراة تاجرة، ذات شرف و مال و بنت خويلد

تستتجر الرجال في مالها و تضاربهم إياه بشيء تجعله لهم منه، وكانت قريش 
 ما بلغها من صدق حديثه و عظم أمانته و ����قوما تجارا فلما بلغها عن رسول اهللا

م تاجرا و كرم أخالقه، بعثت إليه فعرضت عليه أن يخرج في مالها إلي الشا
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 فقبله .جار، مع غالم لها، يقال له ميسرةتعطيه أفضل ما كانت تعطي غيره من الت
الها ذلك و خرج معه غالمها ميسرة حتي قدما م فخرج في ����منها رسول اهللا

.  في ظل شجرة قريبة من صومعة راهب من الرهبان����الشام، فنزل رسول اهللا
ا الرجل الذي نزل تحت هذه من هذ: فأطلع الراهب رأسه إلي ميسرة فقال 

: من قريش من أهل الحرم، فقال له الراهب  هذا رجل: الشجرة؟ فقال له ميسرة 
 سلعته التي خرج بها ����ثم باع رسول اهللا! ما نزل تحت هذه الشجرة قط إال نبي

تاريخ . (»و اشتري ما أراد أن يشتري ثم أقبل قافال إلي مكة و معه ميسرة
  )280ي، صفحة الطّبري، الجزء الثّان

خديجه دختر خويلد فرزند اسد فرزند عبدالعزّي فرزند قصي، زني بازرگان «: يعني 
گرفت تا با مال او به تجارت روند  وي مردان را به مزدوري مي. حترم و ثروتمند بودو م

قريش نيز . داشت بست و سهمي از آن مال براي آنان مقرّر مي و قراردادي باايشان مي
 به � پسنديدة پيامبر گفتاري و أمانتداري و خوي چون راست. پيشه بودند مردمي تجارت

خديجه رسيد كسي را به نزد آن حضرت فرستاد و پيشنهاد كرد كه با سرماية او به قصد 
تجارت به سوي شام مسافرت كند و شرط كرد كه أجرتي بيش از آنچه به ديگران 

مزبور را پذيرفت و با سرماية خديجه به  پيشنهاد �پيامبر. دهد به آن حضرت بپردازد مي
 در �در يكي از منزلگاهها، پيامبر. غُالم وي، سفر شام در پيش گرفت» ميسره«همراهي 

به ) راهب كه پيامبر را ديده بود. (ساية درختي كه نزديك صومعة راهبي بود فرود آمد
ده كيست؟ ميسره اين مرد كه زير درخت فرو آم: سوي ميسره سر كشيد و از او پرسيد 

زير اين درخت جز : راهب گفت . اين مردي از قريش و از اهل حرم است: پاسخ داد 
  !پيغمبر كسي فرود نيامده است
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خواست بخرد  پس از آن، پيامبر كااليي را كه با خود برده بود فروخت و آنچه را مي
  .»خريداري كرد و به همراه ميسره با كاروان قريش به مكّه بازگشت

 .در سيره آورده» إبن هشام«، روايتِ طبري در تاريخ است و همين مضمون را اين
از ذيل عبارت مذكور )  رجوع شود188 و 187به السيره النّبويه، القسم األول، صفحة (

اي مسافرت   و ميسره در اين سفر تنها نبودند و به همراه قافله�شود كه پيامبر فهميده مي
: نويسد  به اين معني تصريح نموده و مي» طبقات«نيز در » عدابن س«چنانكه . كردند مي

قات الكبري، الجزء الطب (»فخرج مع غالمها ميسرة و جعل عمومته يوصون به أهل العير«
پيامبر با ميسره غالم خديجه، راهي سفر شد و «: يعني ) 83 ةدن، صفحاألول، چاپ لن

  .»كردند عموهايش سفارش او را به كاروانيان مي
افسانه نشمريم و قبول كنيم كه آن مرد » نسطورا« را با �ينك اگر ما برخورد پيامبرا

راهب به إلهام رباني دريافته شخصي كه زير درخت ايستاده در آينده به مقام نبوت نائل 
باري، از !) اش خبر نداشت و اين معني غرابت دارد، چرا كه پيامبر از آينده! (خواهد آمد

شود؟ آيا هيچ گزارشي وجود دارد كه  مĤخذ تاريخي چه چيز استنباط مياين ماجرا و از 
 هاي علمي و ديني برده و نزد  از بحيري و نسطورا يا ديگران بهره�نشان دهد پيامبر

  !ايشان تلمذ كرده است؟
اساساً سفر دوم پيامبر به شام با گرفتاريهايي همراه بود كه فرصت تحقيق و مطالعه و 

و به (داد زيرا مسؤوليتي كه دربارة اموال خديجه پذيرفته بود  حضرت نميمباحثه به آن 
داشت بويژه كه پيشينة  او را از پرداختن به امور ديگر باز مي) خوبي از عهدة آن برآمد

رفت  اين مأموريت را نداشت و براي نخستين بار بود كه با اموال ديگري، به تجارت مي
بسپارد و خود پي تحصيل علوم ديني و ! ت اين و آنو چنان نبود كه اموال رابه دس

  !قتباس از راهبان و ترسايان برودا
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اند و در تاريخ منعكس نشده  از اين گذشته، چرا اين خبر را كاروانيان گزارش نكرده
  !است؟

  ! غالم خديجه،از اين ماجرا سخني نگفته است؟هچرا ميسر
شود از اين اتّهام  افران، نقل و نقد ميگيريهاي ك چرا در قرآن مجيد كه معموالً خُرده

  !خبري نيست؟
مگر مسافرت كوتاه پيامبر به بصري چه مدت به آن حضرت مهلت داد تا به تحصيل 

  !معارف ديني بپردازد؟
چرا در فاصلة بيست و پنج تا چهل سالگي، اهل مكّه سخني از او دربارة تعاليم 

  !ي نشنيدند؟پيامبران گذشته و اديان پيشين و كتب آسمان
 بودم و او �چرا كسي از راهبان و ترسايان بصري ادعا نكرد كه من آموزگار محمد

  !گويد در سفر خود به شام از من آموخته است؟ هر چه مي
به آن » آموزي علم« پس از سفرتجاري خود به شام، بار ديگر به قصد �چرا پيامبر

  !كامل سازد؟ديار نرفت و در آنجا نماند تا معلومات خود را 
! نويس جديد كه به قول سيره! و مردمان مهذّبتر آنجا! چرا از مدينة فاضلة بصري

  !پيامبر آرزوي آنرا داشته وصفي در قرآن مجيد و سخنان آن حضرت نيامده است؟
آموزي از راهبان   را به علم�را چرا خاورشناسان مسيحي كه پيامبر» چراها«اين 

  !اند؟ سخ ندادهكنند، پا عيسوي متَّهم مي
 سال طرح نكرده و جواب نداده 23را دركتاب » چراها«اين ! نويس جديد چرا سيره

  !است؟
 به صورتي تدبير كرده كه  را�حقيقت اين است كه عنايات الهي، زندگي پيامبر

) جز وحي(كوشند تا معارف قرآن و علوم سنّت را به جايي  دشمنان او هر چند مي
و البتّه به نيروي ! كنند برند و تيرها را به تاريكي پرتاب مي  نمينسبت دهند ره به جانبي
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تخذت كمثل العنكبوت ا«: سازند ولي  مي! آل وهم و خيال بناهايي مطلوب و ايده
  1.»بيتا و إن أوهن البيوت لبيت العنكبوت لوكانوا يعلمون

  : فريدالدين عطّار گويد 
  قرار اي آن عنكبوت بي ديده

  

  گذارد روزگار در خيالي مي  
  

  !ديش رانپيش گيرد وهم دورا
  

  اي سازد به كنجي خويش را خانه  
  

  !بوالعجب دامي بسازد از هوس
  

  !تا مگر در دامش افتد يك مگس  
  

  بعد از آن خشكش كند در جايگاه
  

  قوت خود سازد از اوتا ديرگاه  
  

  ناگهي باشد كه آن صاحب سراي
  

  چوبي اندر دست برخيزد زجاي  
  

   آن عنكبوت و آن مگسخانة
  

  جمله ناپيدا كند در يك نفس  
  

  
  احوال عرب پيش از اسالم

  : نويسد  مي! نويس جديد سيره
مسلمانان، اوضاع : اي هر چند مختصر به يك مطلب ضرورت دارد  در اينجا اشاره[

كنند و معتقدند  حجاز و بخصوص مكّه را قبل از بعثت تاريكتر از آنچه هست ترسيم مي
 فروغي از فكر سليم و توجه به خداوند در آن نتابيده و جز عادات سخيف و ابداً

شايد اصرار در اين امر بدين . احمقانة ستايش اصنام چيز ديگري مشاهده نشده است
صفحة ]. (منظور بوده است كه ارزش بيشتري به ظهور و دعوت حضرت رسول بدهند

  ) كتاب25

_________________________________________________________________________ 

ها، خانه عنكبوت است، اگر  ترين خانه اي بنا كرد و به حقيقت، سست همانند عنكبوت كه خانه« -1
 ).»العنكبوت« سوره كريمه 41قسمتي از آية .! (»دانستند يم
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گر نويسنده، بدون ذكر سند و مأخذ و اي سخن نيز مانند بسياري از سخنان دي
  !آنكه حساب و دقّتي در كار باشد، أدا شده است بي

كرد و جز ستايش  اند كه در حجاز كسي توجه به خداوند نمي آيا همة مسلمانان گفته
اند؟ و اگر  يا برخي از مسلمين اين عقيده را ابراز داشته! پرداخت؟ أصنام به كاري نمي
ماية تعجب ! كند؟ همگي را متّهم مي! نويس جديد  پس چرا سيرهاند برخي چنين گفته

  : است كه خود او اعتراف دارد 
دكتر طه «، »عبداهللا سمان «1»علي جواد«بسياري از نويسندگان محقّق عرب چون [

و غير هم معتقدند كه حجاز در قرن » استاد حداد«، »محمد دروزه«، »هيكل«، »حسين
كنند مجهول   تمدن داشته و خداشناسي آنقدرها كه خيال مياي از ششم ميالدي بهره

  ) كتاب25صفحة ]. (نبوده است
اند، شما  بايد پرسيد جايي كه بسياري از مسلمانان چنين سخني را إظهار داشته

مسلمانان معتقد هستند پيش از اسالم، جز : دهيد كه ادعا كنيد  چگونه به خود حقّ مي
با اينكه مسلمانان !  در حجاز مشاهده نشده است؟ستايش بت ها چيزهاي ديگري

اند، زيرا در گذشته نيز  هاي قدماي خود، اينگونه اظهارنظر كرده نامبرده، بر مبناي نوشته
  !اند پرست بوده اند كه پيش از اسالم، همة مردم بت مسلمين ادعا نداشته

د تن كه آيين حنيف نظر از چن جزيره، صرف مورخان اسالمي اتّفاق دارند كه در شبه
پرستي  بردند، كه با بت داشتند، جماعتي از يهوديان و گروهي از مسيحيان نيز بسر مي

هاي  عموم مسلمين را در معرض تهمت! موافق نبودند، بنابراين چرا جناب سيره نويس
نويسي، به نزد ايشان  دهد؟ آيا رعايت امانت و راستگويي در تاريخ گوناگون قرار مي

_________________________________________________________________________ 

» تاريخ العرب في الجاهلية«دكتر جواد علي، مؤلف كتاب معروف » علي جواد«نويس از  مقصود سيره -1
يشان در كار نويسندگي حكايت انويسي مانند لغزشهاي ديگر، از كمال دقّت  است و البته اين واژگونه

 !كند مي
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در سرزمين اند كه پيش از اسالم  آري، مورخان اسالمي انكار نكرده! يست؟معتبر ن
اند؛ چيزي كه هست اوالً از كتب تاريخ  حجاز، اديان توحيدي، طرفداران و پيرواني داشته

جزيرة عربستان، گرفتار  آيد كه اكثريت قريب به اتّفاق مردم در شبه رميببه وضوح 
 سال اقرار نموده 23ند و اين معني را خود نويسندة پرستي و جهالت وخرافات بود بت

  : نويسد  چنانكه مي
يكي جهل و خرافات فرو رفته بودند و پرستش العرب در تار اكثريت قاطع جزيره[

  ) كتاب26صفحة ] (نان اين سرزمين بودأصنام شيوة غالب ساك
صاري اختالف  از سوي خدا آورد با عقايد يهود و ن�ثانياً توحيدي كه پيامبر اسالم

  !! پسر خدا است1عزَير : گفتند داشت زيرا يهودياني كه ساكن جزيره بودند، مي
  : خوانيم  چنانكه در قرآن كريم مي

� ÏÏ ÏÏMMMM ss ss9999$$$$ ss ss%%%% uu uuρρρρ ßß ßßŠŠŠŠθθθθ ßß ßßγγγγ uu uu‹‹‹‹ øø øø9999 $$ $$#### íí íí���� ÷÷ ÷÷ƒƒƒƒ tt tt““““ ãã ãããããã ßß ßß øø øø⌠⌠⌠⌠ $$ $$#### «« ««!!!! $$   )30  :توبه(  � ####$$
چون آدميان شروع كردند به «:  نيز آمده است كه از تورات» سِفر پيدايش«و در 

دختران (!!) دن بر روي زمين و دختران براي ايشان متولّد گرديدند، پسران خداش زياد
آدميان را ديدند كه نيكو منظرند و از هر كدام كه خواستند زنان براي خويشتن 

  :گويد  كند و مي ولي قرآن اين عقيده را محكوم مي) 6سِفر پيدايش، باب ! (»گرفتند مي

� (( ((####θθθθ èè èè%%%% tt tt���� yy yyzzzz uu uuρρρρ ………… çç ççµµµµ ss ss9999 tt tt ÏÏ ÏÏΖΖΖΖ tt tt//// ¤¤ ¤¤MMMM≈≈≈≈ oo ooΨΨΨΨ tt tt//// uu uuρρρρ ÎÎ ÎÎ#### öö ööDDDD tt ttóóóó ÎÎ ÎÎ//// 55 55ΟΟΟΟ ùù ùù==== ÏÏ ÏÏææææ 44 44 ………… çç ççµµµµ oo ooΨΨΨΨ≈≈≈≈ yy yyssss öö öö7777 ßß ßß™™™™ 44 44’’’’ nn nn????≈≈≈≈ yy yyèèèè ss ss???? uu uuρρρρ $$$$ ££ ££ϑϑϑϑ tt ttãããã 

šš ššχχχχθθθθ àà àà���� ÅÅ ÅÅÁÁÁÁ tt ttƒƒƒƒ �  )100  :أنعام(  
براي خدا به ناداني پسران و دختراني تراشيدند، خدا پاك و واال است از آنچه «

  .»كنند وصف مي

_________________________________________________________________________ 

ت بياد شده و يهوديان عرب براي اظهار مح» عزرا«ن كسي است كه در تورات از او به نام ، هماعزير -1
 .كردند به وي، نامش را با تصغير أدا مي
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 .!!»آدم و زنش خويشتن را از حضور خدا در ميان باغ پنهان كردند«: گويد  تورات مي
  )2، باب سِفر پيداي(

  : گويد  قرآن مي

� ŸŸ ŸŸωωωω 44 44‘‘‘‘ xx xx���� øø øøƒƒƒƒ ss ss†††† ÏÏ ÏÏµµµµ øø øø‹‹‹‹ nn nn==== tt ttãããã ÖÖ ÖÖ óó óó xx xx«««« ’’’’ ÎÎ ÎÎûûûû ÇÇ ÇÇÚÚÚÚ öö öö‘‘‘‘ FF FF{{{{ $$ $$#### ŸŸ ŸŸωωωω uu uuρρρρ ’’’’ ÎÎ ÎÎûûûû ÏÏ ÏÏ !! !!$$$$ yy yyϑϑϑϑ ¡¡ ¡¡¡¡¡¡9999 $$   )5  :آل عمران(  � ####$$
  .»شود هيچ چيز در زمين و آسمان بر خدا پنهان نمي«
در شش روز خداوند آسمان و زمين را ساخت و در روز هفتمين «: گويد  تورات مي

  )31فر خروج، باب سِ (.!!»آرام فرموده استراحت يافت
  : گويد  قرآن مي

� ôô ôô‰‰‰‰ ss ss)))) ss ss9999 uu uuρρρρ $$$$ oo ooΨΨΨΨ øø øø)))) nn nn==== yy yyzzzz ÏÏ ÏÏNNNN≡≡≡≡ uu uuθθθθ≈≈≈≈ yy yyϑϑϑϑ ¡¡ ¡¡¡¡¡¡9999 $$ $$#### uu uuÚÚÚÚ öö öö‘‘‘‘ FF FF{{{{ $$ $$#### uu uuρρρρ $$$$ tt ttΒΒΒΒ uu uuρρρρ $$$$ yy yyϑϑϑϑ ßß ßßγγγγ uu uuΖΖΖΖ ÷÷ ÷÷MMMM tt tt//// ’’’’ ÎÎ ÎÎûûûû ÏÏ ÏÏππππ −− −−GGGG ÅÅ ÅÅ™™™™ 55 55ΘΘΘΘ$$$$ −− −−ƒƒƒƒ rr rr&&&& $$$$ tt ttΒΒΒΒ uu uuρρρρ 

$$$$ uu uuΖΖΖΖ ¡¡ ¡¡¡¡¡¡ tt ttΒΒΒΒ  ÏÏ ÏÏΒΒΒΒ 55 55>>>>θθθθ ää ääóóóó ——   )38 :ق (  � 9999——
آنهاست آفريديم و خستگي در شش روز آسمانها و زمين و هر چه را كه ميان «

  1.»به ما نرسيد
ا به موسي گفت دست خود را خواهم برداشت تا پشت سرم خد«: گويد  تورات مي

  )33سِفر خروج، باب  (.!!»شود را ببيني اما روي من ديده نمي
  : گويد  قرآن مي

_________________________________________________________________________ 

 روز بوده زيرا 6است در مدتي كه برابر با  مقصود از آفرينش شش روزه، تشكيل هيئت نخستين عالم -1
توان به معناي شش دوره نيز  و شش روز را مي. بودپديد نيامده » روز«پيش از آفرينش آسمان و زمين 

ام هنگ(يوم الدين : در زبان قرآن به معناي زمان ظهور وقايع نيز آمده است، مانند ) يوم(زيرا . تفسير كرد
و أمثال ) ميرد هنگامي كه مي(يوم يموت ) هنگام گشايش(يوم الفتح ) ديدنهنگام زيان (يوم التغابن ) جزا

و ضمن مباحث آينده كتاب، در اين باره . بكار رفته است» زمان« اين موارد يوم بمعناي اينها كه در همه
 .به تفصيل سخن خواهيم گفت
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� tt ttΑΑΑΑ$$$$ ss ss%%%%  ss ss9999  ÍÍ ÍÍ____1111 tt tt���� ss ss???? �  )143  :اعراف(  
  .»خدا به موسي گفت هرگز مرا نخواهي ديد«

به آن عقيده داشته اف خداي سبحان در توراتي كه يهود هايي از اوص اين است نمونه
در آثار اسالمي نيز آمده كه . دهد  نمايش مي1و دارند و قرآن مجيد آنرا تحريف شده

، از آيين او رويگردان بودند، چنانكه �يهوديان بر سر اين قبيل اختالفات با پيامبر اسالم
  : از ابن عباس رسيده كه گفت 

و نعمان بن أوفي و عليه و سلم سالم بن مشكم  أتي رسول اهللا صلي اهللا«
محمد بن دحية و شاس بن قيس و مالك بن الصيف، فقالوا كيف نتبعك و قد 

وقالت : (فأنزل اهللا في ذلك ! تركت قبلتنا و أنت التزعم أن عزيرا ابن اهللا
بن اهللا ذلك قولهم بأفواههم اليهود عزير ابن اهللا و قالت النصاري المسيح ا

 ب النقول في أسباب النّزول، تأليفلبا (.»)ن قول الذين كفروا من قبليضاهؤ
  )116الدين سيوطي، چاپ مصر، صفحة  جالل

_________________________________________________________________________ 

 آورده كه وي، به چند تن از مسلمين گفت -  � پسر عم پيامبر–بخاري در صحيح خود از ابن عباس  -1

نه  أحدث تقرؤ����اهللاكيف تسألون أهل الكتاب عن شيء و كتابكم الذي أنزل علي رسول «: 
صحيح بخاري، چاپ  (»...محضا لم يشب و قد حدثكم أن أهل الكتاب بدلوا كتاب اهللا و غيروه

چكونه از اهل كتاب «: يعني ) 136مصر، الجزء التّاسع، كتاب اإلعتصام بالكتاب و السنة، صفحه 
تر است و شما آن را كه  زه نازل شده تا�پرسيد، با آنكه كتاب خودتان كه بر رسول خدا چيزهايي را مي

خوانيد و به شما خبر داده كه اهل كتاب، كتاب خدا را تبدل  خالص است و چيزي بدان افزوده نشده مي
 !»...اند كرده و دگرگون ساخته
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سالم بن مشكم و نعمان بن أوفي و محمد بن دحيه و شاس بن قيس و «: يعني 
ما :  آمدند و گفتند �به نزد رسول خدا) كه همگي يهودي بودند(مالك بن صيف 

ر خدا ايد و گمان داري كه عزَير، پس ده ترك كرچگونه ترا پيروي كنيم با اينكه قبلة ما را
يهود گفتند عزَير ) : كه مفهومش اين است( را فرستاد 1آنگاه خداوند اين آيه! نيست؟

حقيقتي  پسر خدا است و نصاري گفتند مسيح، پسر خدا است، اينست گفتار محض و بي
  .»...كنند ياند و در اين گفتار از كافران پيشين تقليد م كه به دهان آورده

پرست بودند،  در اين آيه، تصريح شده كه يهوديان و مسيحيان با اينكه در اصل يگانه
هد  پرستي نشان مي اند و تاريخ قديم بت از باورهاي مشركان پيش از خود، تأثير پذيرفته

كه پيش از قوم يهود و مسيحيان، براهمة هند و بودائيان چين و مصريان و يونانيان و 
مشركين عرب اين پندار خرافي را كه خداي سبحان داراي فرند است،باور همچنين 

  .اند داشتند و اهل كتاب تحت تأثير فرهنگ شرك به اين عقيده آلوده شده
 را پسر �مسيحيان عرب نيز مانند يهود، از توحيد راستين إنحراف داشتند و مسيح

  : آن شريف از قول ايشان آمده و به تثليث قائل بودند، چنانكه در قر!! پنداشتند خدا مي

� (( ((#### þþ þþθθθθ ää ää9999$$$$ ss ss%%%% RR RRχχχχ ÎÎ ÎÎ)))) ©© ©©!!!! $$ $$#### ßß ßß]]]] ÏÏ ÏÏ9999$$$$ rr rrOOOO 77 77ππππ ss ssWWWW≈≈≈≈ nn nn==== rr rrOOOO ¢¢   )73  :مائده(  �  ¢¢
  .!!»گانه است گفتند كه خدا أقنومي از أقانيم سه«

و اين پندار نادرست كه مسيح با ذات خداي سبحان متّحد بوده و از او تولّد يافته 
ن رواج دارد و در انجيل موجود ايشمقبول نظر آنها بود و هم اكنون نيز ميان ا! است

در ابتداء كلمه بود و كلمه، «: خوانيم  مي» انجيل يوحنّا«است، بطوريكه در باب اول از 
  نزد خدا بود و كلمه خدا بود، همان در ابتداء نزد خدا بود، همه چيز بواسطة او آفريده

_________________________________________________________________________ 

 .30آيه » سورة التّوبة -1
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و جالل او را ديديم و كلمه جسم گرديد ميان ما ساكن شد پر از فيض و راستي، ... شد 
  !»جاللي شايستة پسر يگانة پدر

عالوه بر اين مسيحيان عرب، مريم مادر عيسي عليهما السالم را نيز پرستش 
  :كردند، چنانكه آية شريفة  مي

� øø øøŒŒŒŒ ÎÎ ÎÎ)))) uu uuρρρρ tt ttΑΑΑΑ$$$$ ss ss%%%% ªª ªª!!!! $$ $$####  || ||¤¤¤¤ŠŠŠŠ ÏÏ ÏÏèèèè≈≈≈≈ tt ttƒƒƒƒ tt tt øø øø⌠⌠⌠⌠ $$ $$#### zz zzΝΝΝΝ tt ttƒƒƒƒ óó óódddd tt ttΒΒΒΒ || ||MMMMΡΡΡΡ rr rr&&&& uu uu || ||MMMM ùù ùù==== èè èè%%%% ÄÄ ÄÄ¨̈̈̈$$$$ ¨¨ ¨¨ΖΖΖΖ==== ÏÏ ÏÏ9999 ’’’’ ÎÎ ÎÎΤΤΤΤρρρρ ää ää‹‹‹‹ ÏÏ ÏÏƒƒƒƒ ªª ªªBBBB $$ $$#### uu uu’’’’ ÍÍ ÍÍ hh hhΓΓΓΓ éé éé&&&& uu uuρρρρ 

ÈÈ ÈÈ ÷÷ ÷÷ yy yyγγγγ≈≈≈≈ ss ss9999 ÎÎ ÎÎ))))  ÏÏ ÏÏΒΒΒΒ ÈÈ ÈÈββββρρρρ ßß ßßŠŠŠŠ «« ««!!!! $$ $$#### (( (( t�  )116  :مائده(  
كند و اساساً رفتار مسيحيان با علماي ديني و راهبان خود  اشارت بر اين معني مي

و لذا در تفسير طبري از قول !! اي بود كه گويي آنها شُركاي خداوند سبحانند بگونه

سمعت رسول اهللا صلي اهللا «: آمده كه گفت ) فرزند حاتم طائي (»عدي بن حاتم«
 و رهبانهم أربابا من ماتخذوا أحباره: (ه و سلم، يقرأ سورة براءة، فلما قرأ علي

ت و لكن صدق: م لم يكونوا يصلون لهم؟ قال قلت يا رسول اهللا أما إنه) دون اهللا
 .»كانوا يحلون لهم ما حرم اهللا فيستحلونه، و يحرمون ما أحل اهللا فيحرمونه

  )ه از سورة التّوب31تفسير طبري، ذيل آية (
ه را قرائت كرد خواند، چون اين آي  سورة برائت را مي�شنيدم رسول خدا«: يعني 

  :كه 

� (( ((#### ÿÿ ÿÿρρρρ ää ää‹‹‹‹ ss ssƒƒƒƒ ªª ªªBBBB $$ $$#### öö ööΝΝΝΝ èè èèδδδδ uu uu‘‘‘‘$$$$ tt tt6666 ôô ôômmmm rr rr&&&& öö ööΝΝΝΝ ßß ßßγγγγ uu uuΖΖΖΖ≈≈≈≈ tt tt6666 ÷÷ ÷÷δδδδ ââ ââ‘‘‘‘ uu uuρρρρ $$$$ \\ \\////$$$$ tt tt//// öö öö‘‘‘‘ rr rr&&&&  ÏÏ ÏÏ ii iiΒΒΒΒ ÂÂ ÂÂχχχχρρρρ ßß ßßŠŠŠŠ «« ««!!!! $$   )31: توبه (  � ####$$
  .!»ما و راهبان خويش را به ربوبيت گرفتندلبه جز خدا، ع«

 ايشان را  پس چگونه(ازگزار براي آنها نبودند؟ اي رسول خدا مگر نه اينكه نم: گفتم 
 ايشان  راست گفتي ولي علماء و راهبان:  پاسخ داد �پيامبر!) اند؟ به خدايي گرفته

ساختند و  ها را حرام مي پذيرفتند، و حالل كردند و آنها نيز مي هاي خدا را حالل مي حرام
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اينست معناي «يعني ! »همتلك عبادتف«: كردند، سپس پيامبر فرمود  آنان قبول مي
  .!»بندگي علماي ديني و رهبانان

و مسيحيان ! خالصه آنكه يهوديان در عالم خيال خدا را تا مرتبة بشر تنزّل داده بودند
اما اسالم از هر دو دسته دور و منزّه بود و !! بشر را به مقام خدايي رسانده بودند

  : گفت  مي

� ………… çç ççµµµµ oo ooΨΨΨΨ≈≈≈≈ yy yyssss öö öö7777 ßß ßß™™™™ 44 44’’’’ nn nn????≈≈≈≈ yy yyèèèè ss ss???? uu uuρρρρ $$$$ ££ ££ϑϑϑϑ tt ttãããã šš ššχχχχθθθθ àà àà���� ÅÅ ÅÅÁÁÁÁ tt ttƒƒƒƒ �  )100  :أنعام(  
است و واالتر از آن است ) و ديگر آفريدگان(آري، خداوند منزّه از شباهت به انسان 

  .به مقام رفيع و منيع او نائل آيند)  آفريدگانو همة(كه انسان 
، مناسب است به گواهي �اما دربارة فساد شايع در عربستان پيش از بعثت پيامبر

حضور نجاشي پادشاه حبشه نظر افكنيم كه به روايت ابن اسحق طالب در  جعفر بن ابي
  : در سيره، گفت 

أتي ، نعبد األصنام و نأكل الميتة و نأيها الملك، كنا قوما اهل جاهلية«
الفواحش و نقطع األرحام و نسيء الجوار و يأكل القوي منا الضعيف، فكنا علي 

دقه و أمانته و عفافه، ذلك حتي بعث اهللا إلينا رسوال منا نعرف نسبه و ص
فدعانا إلي اهللا لنوحده و نعبده و نخلع ما كنا نعبد نحن و آباؤنا من دونه من 
الحجارة و األوثان و أمرنا بصدق الحديث و أداء األمانة وصلة الرحم و حسن 
الجوار و الكف عن المحارم و الدماء و نهانها عن الفواحش و قول الزور و أكل 

لمحصنات و أمرنا أن نعبده اهللا وحده النشرك به شيئا و مال اليتيم و قدف ا
ناه و آمنا به و فصدق) فعدد عليه أمور اإلسالم(م، أمرنا بالصلوة و الزكاة و الصيا
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تبعنا علي ماجاء به من اهللا فعبدنا اهللا وحده فلم نشرك به شيئا و حرمنا ما حرم ا
ونا و فتنونا عن ديننا ليردونا إلي منا فعذبحللنا ما أحل لنا، فعدا علينا قوعلينا و أ

عبادة األوثان من عبادة اهللا تعالي و أن نستحل ما كنا نستحل من الخبائث، فلما 
قهرونا و ظلمونا و ضيقوا علينا و حالوا بيننا و بين ديننا، خرجنا إلي بالدك و 
أخترناك علي من سواك و رغبنا في جوارك و ورجونا أن النظلم عندك أيها 

  )336سيره النّبويه، تأليف ابن هشام، الجزء األول، صفحة  (.»...الملك 
كرديم و مردار  اي پادشاه، ما مردمي بوديم نادان، كه بتان را پرستش مي«: يعني 

 و با 1بريديم آورديم و از خويشاوندان پيوند مي خورديم و كارهاي زشت بجا مي مي
خورد، پس بر اين احوال  اتوانمان را ميكرديم و نيرومند ما ن همسايگان بدرفتاري مي

بوديم تا خدا رسولي از خودمان به سوي ما فرستاد كه از نژاد و راستگويي و امانتداري 
او ما را به سوي خدا فراخواند تا وي را به يگانگي بشناسيم . و پاكدامني وي آگاه بوديم

ها،  يديم، از سنگها و بتپرست و بندگي او كنيم و هرچه را كه ما و پدرانمان جز خدا مي
همه را به دور افكنيم و به ما فرمان داد تا راست بگوييم و امانت را به صاحبان بازدهيم 
و با خويشاوندان پيوند داشته باشيم و با همسايگان به نيكي رفتار كنيم و از كارهاي 

ن مال ها و دروغگويي و خورد ناروا و خونريزي خودداري ورزيم و ما را از زشتكاري
زدن به زنان پاكدامن بازداشت و فرمان داد تا خدا را به يگانگي بپرستيم و  يتيم و تهمت

 واحكام –چيزي را با او شريك نشماريم و ما را به نماز وزكات و روزه دستور داد 
_________________________________________________________________________ 

ات نفس، شمرد ولي در بسياري از موارد بر سر متاع دنيا و لذّ هر چند عرب، خويشاوندي را محترم مي -1

≅≅≅≅ö �: بريد و از اينرو در قرآن مجيد به صورت مالمت و تقريع آمده است  پيوند از خويشاوندان مي yy yyγγγγ ss ssùùùù 

óó óóΟΟΟΟ çç ççFFFF øø øøŠŠŠŠ || ||¡¡¡¡ tt ttãããã ββββ ÎÎ ÎÎ)))) ÷÷ ÷÷ΛΛΛΛ ää ää øø øøŠŠŠŠ ©© ©©9999 uu uuθθθθ ss ss???? ββββ rr rr&&&& (( ((####ρρρρ ßß ßß‰‰‰‰ ÅÅ ÅÅ¡¡¡¡ øø øø���� èè èè???? ’’’’ ÎÎ ÎÎûûûû ÇÇ ÇÇÚÚÚÚ öö öö‘‘‘‘ FF FF{{{{ $$ $$#### (( ((#### þþ þþθθθθ ãã ããèèèè ÏÏ ÏÏ ee eeÜÜÜÜ ss ss)))) èè èè???? uu uuρρρρ öö ööΝΝΝΝ ää ää3333 tt ttΒΒΒΒ$$$$ yy yymmmm öö öö‘‘‘‘ rr rr&&&& �)  22: محمد.( 
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 آنگاه ما او را تصديق كرديم و به وي گراييديم و آنچه را –اسالم را بر نجاشي برشمرد 
ا آورده بود پيروي نموديم و تنها خدا را بندگي كرديم و هيچ چيز را كه از سوي خد

ا اروا شمرديم و هرچه را براي ما روشرك او نگرفتيم و هر چه را بر ما ناروا شمرد، ن
دانست، روا دانستيم؛ پس قوم ما دست تعدي بر ما گشودند و ما را شكنجه دادند و به 

به پرستش بال گرفتارمان ساختند تا از عبادت خدا  به اميد آنكه از دينمان دست برداريم
. شمرديم، دوباره روا شماريم بتان بازگرديم و چيزهاي پليدي را كه پيش از آن حالل مي

چون بر ما خشونت كردند و ستم نمودند و سخت گرفتند و ميان ما و دينمان حائل 
در جوار تو رغبت و مديم و از ميان همه، تو را انتخاب كرديم و آشدند، به كشور ت

  1.!»بستيم و اميد چنان داريم كه نزد تو ستم بر ما نرود، اي پادشاه
 را با شواهد ديگري قرين كنيم تا بيش �طالب اينك جا دارد كه گفتار جعفر بن ابي

در اينباره . برده است از اين معلوم شود كه پيش از اسالم، عرب در چه احوالي بسر مي
اي  چون آينهتر از همة مĤخذ، قرآن كريم است كه   و مطمئنمعتبرتر از همة مدارك

  : دهد كه  احوال عرب را در خود منعكس ساخته و به ما خبر مي

� #### ss ssŒŒŒŒ ÎÎ ÎÎ)))) uu uuρρρρ tt tt���� ÏÏ ÏÏ ee ee±±±± çç çç0000 ΝΝΝΝ èè èèδδδδ ßß ßß‰‰‰‰ yy yymmmm rr rr&&&& 44 44 ss ss\\\\ΡΡΡΡ WW WW{{{{ $$ $$$$$$ ÎÎ ÎÎ//// ¨¨ ¨¨≅≅≅≅ ss ssßßßß ………… çç ççµµµµ ßß ßßγγγγ ôô ôô____ uu uuρρρρ #### tt ttŠŠŠŠ uu uuθθθθ óó óó¡¡¡¡ ãã ããΒΒΒΒ uu uuθθθθ èè èèδδδδ uu uuρρρρ ×× ××ΛΛΛΛ ÏÏ ÏÏàààà xx xx.... ∩∩∩∩∈∈∈∈∇∇∇∇∪∪∪∪ 

33 33““““ uu uu‘‘‘‘≡≡≡≡ uu uuθθθθ tt ttGGGG tt ttƒƒƒƒ zz zz ÏÏ ÏÏΒΒΒΒ ÏÏ ÏÏΘΘΘΘ öö ööθθθθ ss ss)))) øø øø9999 $$ $$####  ÏÏ ÏÏΒΒΒΒ ÏÏ ÏÏ þþ þþθθθθ ßß ßß™™™™ $$$$ tt ttΒΒΒΒ uu uu#### ÅÅ ÅÅ ee ee³³³³ çç çç0000 ÿÿ ÿÿ ÏÏ ÏÏµµµµ ÎÎ ÎÎ//// 44 44 ………… çç ççµµµµ ää ää3333 ÅÅ ÅÅ¡¡¡¡ ôô ôôϑϑϑϑ ãã ããƒƒƒƒ rr rr&&&& 44 44’’’’ nn nn???? tt ttãããã AA AAχχχχθθθθ èè èèδδδδ ôô ôôΘΘΘΘ rr rr&&&& 

………… çç ççµµµµ ”” ””™™™™ ßß ßß‰‰‰‰ tt ttƒƒƒƒ ’’’’ ÎÎ ÎÎûûûû ÉÉ ÉÉ>>>>#### uu uu#### —— ——IIII9999 $$ $$#### 33 33 ŸŸ ŸŸωωωω rr rr&&&& uu uu !! !!$$$$ yy yy™™™™ $$$$ tt ttΒΒΒΒ tt ttββββθθθθ ßß ßßϑϑϑϑ ää ää3333 øø øøtttt ss ss†††† �  )59 - 58  :نحل(  

_________________________________________________________________________ 

ابن اسحاق  . را بياوريمنين وعده داده بوديم تا آطالب است كه در فصل پيش اين، تمام سخنِ جعفر بن ابي -1
آيا چيزي از آنچه :  پرسيد �اند كه پس از اين سخنان، پادشاه حبشه از جعفر طبري و ديگران آوردهو 

 را �آري و سپس سوره مريم: پيامبرتان آورده در خاطر داري تا آنرا بر ما بخواني؟ جعفر پاسخ داد 
خواند بطوري كه مجلس را منقلب كرد و اشكها از )  بود� آيين مسيحبا توجه به آنكه نجاشي بر(

 .ديدگان جاري شد و نجاشي به موافقت با توقف مسلمين در آن ديار و حمايت از آنان سحن گفت
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اش  چهره! شود كه دختردار شده است همينكه به يكي از ايشان خبر داده مي«
به سبب ) رود كه در انديشه فرو مي(شود  تاريك گشته و درونش پر از خشم مي

 به او داده شده از قوم خود فرار كند؟ آيا با خفّت و خواري كه! خبر ننگيني
دخترك را نگاه دارد يا او را در خاك پنهان سازد؟ بدانند كه بد قضاوت 

  .!»كنند مي
آية اخير ترديد مرد متعصب عرب را به هنگامي كه خداوند دختري نصيب وي 

كشيد و بر سر  ها به كجا ميدهد؛ اما آيا سرانجامِ اين ترديد كرد به خوبي نشان مي مي
شود، آنجا كه  آمد؟ از آية ديگري در قرآن، فرجام اين كار دانسته مي دخترك چه مي

  : خوانيم  مي

� #### ss ssŒŒŒŒ ÎÎ ÎÎ)))) uu uuρρρρ ää ääοοοο yy yyŠŠŠŠ………… ââ ââ öö ööθθθθ yy yyϑϑϑϑ øø øø9999 $$ $$#### ôô ôôMMMM nn nn==== ÍÍ ÍÍ×××× ßß ßß™™™™ ∩∩∩∩∇∇∇∇∪∪∪∪ ÄÄ ÄÄ dd dd““““ rr rr'''' ÎÎ ÎÎ//// 55 55==== // //ΡΡΡΡ ss ssŒŒŒŒ ôô ôôMMMM nn nn==== ÏÏ ÏÏGGGG èè èè%%%% �  )9 - 8  :تكوير(  
ه بكدام شود ك بگور شده پرسيده مي زماني خواهد آمد كه از دختركان زنده«

  .!؟»دان شده گناهي كشته

صلي اهللا عليه و  ء قيس بن عاصم إلي النّبيجا«: آمده كه » قرطبي«و در تفسر 
فأعتق عن كل : ال ق!! إني و أدت ثمان بنات كن لي في الجاهلية: سلم، فقال 

الجامع ألحكام القرآن، اثر قرطبي آندلسي، چاپ مصر، الجزء  (.» ...واحدة منهن رقبة
  )233اسع عشر، صفحة التّ

من هشت دختر داشتم كه در :  آمد و گفت �قيس پسر عاصم به نزد پيامبر«: يعني 
 1اي  به او فرمود به جاي هر يك از آنها برده�پيامبر!! جاهليت همه را زنده بگور كردم

  .»...را آزاد كن 

_________________________________________________________________________ 

شود كه مسلمين  درباره بردگي ضمن مباحث آينده سخن خواهيم گفت در اينجا همين اندازه يادآور مي -1
 .ساختند ان را از مشركان خريداري كرده و آزاد ميدر دوران مكّه، بردگ
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كان الرجل إذا ولدت له بنت فأراد أن «: نويسد  در كشّاف مي» زمخشري«
ستحييها، ألبسها جبة من صوف أو شعر ترعي له األبل و الغنم في البادية، و إن ي

طيبيها و زينيها حتي : أراد قتلها تركها حتي إذا كانت سداسية، فيقول ألمها 
: أذهب بها إلي أحمائها، و قد حفرلها بئرا في الصحراء فيبلغ بها البئر فيقول لها 

الكشّاف  (!!.» يهيل حتي تستوي البئر باألرضثم يدفعها من خلفها و! أنظري فيها
  )708چاپ بيروت، المجلّد الرّابع، صفحة 

آورد و  در روزگار جاهليت هر مردي كه همسرش دختري براي او مي«: يعني 
پوشانيد و او را  اي از پشم يا موي بر او مي خواست تا او را زنده نگاه دارد جامه مي

خواست وي را بكشد رهايش  وسفند بچراند و اگر ميگماشت تا در صحرا شتر و گ برمي
دختر را پاكيزه كن و او : گفت  كرد تا به سنّ شش سالگي برسد، آنگاه به مادرش مي مي

ي لافتاد تا بر سر گودا را بياراي تا من به نزد خالوهايش ببرم سپس با دخترك به راه مي
به درون : گفت  ند و به دخترك ميرسيد كه پيش از اين، آنرا در بيابان حفر كرده بود مي

ريخت  افكند و بر او خاك مي آنگاه از پشتِ سر، دخترك را در گودال مي! چاه نگاه كن
  !!.»تا گودال با زمين يكسان شود

پرستي، مظهر انحطاط فكر عرب بود چنانكه دختركان را زنده به گوركردن،  بت! آري
 عرب شايع نبود خير ميان همها د كارنمود و هرچن انحطاط اخالقي آنان را آشكار مي

 اقدام اساسي نشد و �آميز تا ظهور پيامبر اسالم ولي در برانداختن اين رسم جنايت
تفاوتي شمرد بر جامعة عرب حاكم و غالب  را نشانة رضايت يا بينتوان آ سكوتي كه مي

  .بود
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رب، اورا هر يك از اين دو نقيصه، توابعي مناسب با خود داشتند؛ انحطاط فكري ع
به سنن خرافي و آداب نامعقول كشانده بود و انحطاط عاطفي، وي را به فساد و 

  .بدرفتاري با ديگران واداشته بود

كانت المرأة تطوف بالبيت في الجاهلية و «: مسلم در صحيح خود آورده است 
  : هي عريانه فتقول من يعيرني تطوافا تجعله علي فرجها و تقول 

   أو كلهاليوم يبد و بعضه
  

  !و ما بدامنه فال أحله  
  

صحيح مسلم، چاپ مصر،  (.»خذوا زينتكم عند كل مسجد: فنزلت هذه اآلية 
  )25كتاب التّفسير، حديث شمارة 

: گفتند  كردند و مي زنان در دوان جاهليت برهنه به دور كعبه طواف مي«: يعني 
 و اين بيت را –!  تا عورات خود را بپوشانند-كيست كه لباس طواف بما دهد؟ 

  : خواندند  مي
  !شود اش آشكار مي امروز برخي از آن، يا همه

  !.»كنم و هر چه از آن پيدا شد حاللش نمي
  : آنگاه اين آية كريمه از قرآن نازل شد 

� (( ((####ρρρρ ää ää‹‹‹‹ èè èè{{{{ öö öö//// ää ää3333 tt ttGGGG tt tt⊥⊥⊥⊥ƒƒƒƒ ÎÎ ÎÎ———— yy yy‰‰‰‰ΖΖΖΖ ÏÏ ÏÏãããã ÈÈ ÈÈ ee ee≅≅≅≅ ää ää.... 77 77‰‰‰‰ ÉÉ ÉÉffff óó óó¡¡¡¡ tt ttΒΒΒΒ �  )31  :اعراف(  
  .»ر تن گيريددر هر عبادتگاهي جامة خود را كه زينتِ شما است ب«

! كردند شود كه گروهي از مردان نيز برهنه طواف مي از روايت طبري فهميده مي

 از 31جامع البيان، ذيل آية  ( . ...كان رجال يطوفون بالبيت عراة: نويسد  چنانكه مي
  )سورة أعراف

مفسران «: نويسد  مي» روح الجنان«سبب اين كار چه بود؟ ابوالفتوح رازي در تفسير 
.  وجه گفتندرهنه و در مسجدها شدندي برهنه، دوآن كه عرب كردندي از طواف بدر 
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آنكه به فال كردندي به دوم . هاي مدنَّس است به معصيت يكي آنكه گفتندي اين جامه
الجنان، چاپ  تفسير روح. (!» گناه برهنه خواهيم شد چون برهنه طواف كنيمآنكه ما از

  )385ايران، مجلد دوم، صفحة 
بينيم كه به  فكري تازيان و فساد عصر جاهلي را بخوبي مي اي از كوته ر اينجا نشانهد

اما نمازگزاردن عرب به هنگام حضور در كعبه ! كرد هنگام طواف كعبه نيز خودنمايي مي
  : دهد  چگونه بود؟ قرآن كريم چنين خبر مي

� $$$$ tt ttΒΒΒΒ uu uuρρρρ tt ttββββ%%%% xx xx.... öö ööΝΝΝΝ åå ååκκκκ èè èèEEEE ŸŸ ŸŸξξξξ || ||¹¹¹¹ yy yy‰‰‰‰ΨΨΨΨ ÏÏ ÏÏãããã ÏÏ ÏÏMMMM øø øøMMMM tt tt7777 øø øø9999 $$ $$#### �� ��ωωωω ÎÎ ÎÎ)))) [[ [[ !! !!%%%% xx xx6666 ãã ããΒΒΒΒ ZZ ZZππππ tt ttƒƒƒƒ ÏÏ ÏÏ‰‰‰‰ óó óóÁÁÁÁ ss ss???? uu uuρρρρ 44   )35  :أنفال(  � 44
  .!»نماز ايشان بنزد كعبه، جز صفيركشيدن و دست به هم كوفتن چيزي نيست«

شدند تا به  يافتند و مصمم مي فراغت مي!! و چون از آنگونه طواف و اينگونه نماز
شمردند كه از در خانه به درون روند بلكه  هاي خود بازگردند بر خويشتن روا نمي خانه
  : فرمايد  كند آنجا كه مي قرآن كريم به همين عمل اشاره مي! رفتند ها باال مي ت خانهاز پش

� }} }}§§§§ øø øøŠŠŠŠ ss ss9999 uu uuρρρρ •• ••#### ÉÉ ÉÉ9999 øø øø9999 $$ $$#### ββββ rr rr'''' ÎÎ ÎÎ//// (( ((####θθθθ èè èè???? ùù ùù'''' ss ss???? šš ššVVVVθθθθ ãã ããŠŠŠŠ çç çç6666 øø øø9999 $$ $$####  ÏÏ ÏÏΒΒΒΒ $$$$ yy yyδδδδ ÍÍ ÍÍ‘‘‘‘θθθθ ßß ßßγγγγ àà ààßßßß ££ ££ ÅÅ ÅÅ3333≈≈≈≈ ss ss9999 uu uuρρρρ §§ §§#### ÉÉ ÉÉ9999 øø øø9999 $$ $$#### ÇÇ ÇÇ tt ttΒΒΒΒ 44 44†††† ss ss++++ ¨¨ ¨¨???? $$ $$#### 33 33 
(( ((####θθθθ èè èè???? ùù ùù&&&& uu uuρρρρ šš ššVVVVθθθθ ãã ãã‹‹‹‹ çç çç7777 øø øø9999 $$ $$#### ôô ôô ÏÏ ÏÏΒΒΒΒ $$$$ yy yyγγγγ ÎÎ ÎÎ////≡≡≡≡ uu uuθθθθ öö öö//// rr rr&&&& 44   )189  :بقره(  � 44

ها به درون آييد ليكن  از پشت خانه) در مراسم حج( كه نيكوكاري به آن نيست«
  .»...ها به درون آييد نيكوكاري، كار كسي است كه تقوي پيشه كند، و از درخانه

  :نويسد  بخاري در صحيح خود مي

كانوا إذا أحرموا في الجاهلية أتوا البيت من ظهر فأنزل اهللا و ليس البر بإن «
. »ن البر من أتقي و أتوا البيوت من أبوابهاتأتوا البيوت من ظهورها و لك

  )32صحيح بخاري، چاپ مصر، كتاب التفسير، صفحة (
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آمدند تا آنكه  ها به درون مي بستند از پشت خانه در جاهليت چون إحرام مي«: يعني 

{{ �: خدايتعالي اين آيه فرو فرستاد  }}§§§§ øø øøŠŠŠŠ ss ss9999 uu uuρρρρ •• ••#### ÉÉ ÉÉ9999 øø øø9999 $$ $$#### ... �.  

رقي السن «: ب رواج داشت كه از آن جمله خرافي گوناگوني در عر عادات و رسوم
افروزي در طلب  آتش= نار االستمطار « و !»دندان در خورشيد افكندن= في الشمس 

گاو نر = ضرب الثور « و !» را زنداني كردن شتران صاحب مرده= جلس الباليا « و !»باران
و در اين باره كشد   و جز اينها است كه شرح هر كدام، سخن را به درازا مي!»را زدن

تأليف » تاريخ العرب قبل اإلسالم«كتب و آثار متعددي نوشته شده كه مفصلتر از همه، 
  . كه در ده مجلّد به چاپ رسيده است1دكتر جواد علي را بايد نام برد

از آداب جاهالنه كه بگذريم، فساد اخالق در عربِ پيش از اسالم به جايي رسيده 
ذوات «و به !! افراشتند هاي خود پرچم مي بر درِ خانهبود كه برخي از فواحش مكّه 

عرب، همسر خود را با همسر ديگري چند   معروف بودند و مردِ!»داران پرچم= الرّايات 
  !نام نهاده بودند» نكاح البدل«و اين كار را ! كرد روزي مبادله مي

  : خوانيم  در تفسير قُرطبي اندلسي مي

علي رسول اهللا صلي اهللا عليه و سلّم و عنده دخل عيينه بن حصن الفزاري «
يا عيينه فأين : عائشة فدخل غير إذن فقال له رسول اهللا صلي اهللا عليه و سلّم 

 قال !ستأذنت علي رجل من مضر منذ أدركتفقال يا رسوالهللا ما ا! االستئذان؟
ة هذه عائش: اهللا عليه و سلم من هذه الحميراء إلي جنبك؟ قال رسول اهللا صلي 

فقال يا عيينة إن اهللا قد حرم ! حسن الخلق؟ لك عن أم المؤمنين، قال أفال أنزل

_________________________________________________________________________ 

 .اثر آقاي يحيي نوري در اين زمينه قابل استفاده است» جاهليت و اسالم«و به زبان فارسي، كتاب  -1
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احمق مطاع و إنه : يا رسول اهللا من هذا؟ قال : ذلك فلما خرج قالت عائشة 
  )221الجامع ألحكام القرآن، المجلّد الرابع عشر، صفحة . (!!»علي ماترين لسيد قومه

 وارد شد و عائشه همسر �صن فَزاري بر پيامبربه نام عيينه پسر حِمردي «: يعني 
پيامبر نزد آن حضرت بود، عيينه بدون آنكه اجازه طلبد به درون خانه رفت پيامبر فرمود 

گفت اي رسول خدا تا اين روزگار از هيچ مردي ! خواستن كجا رفت؟ اي عيينه اجازه: 
اين زن :) كند و گفت سپس نگاهي به عائشه اف! (ام از قبيلة مضرّ اجازه نخواسته

. اين عائشه مادر مؤمنان است: روي كه در كنارت نشسته كيست؟ پيامبر پاسخ داد  سرخ
و اين عبارت را ! (خواهي كه از بهترين زنان براي تو پايين آيم؟ آيا مي: عيينه گفت 
 �رسول خدا!) كردند گفتند كه تبديل همسران خود را با يكديگر پيشنهاد مي هنگامي مي

آنگاه چون عيينه از منزل پيامبر . اي عيينه اين كار را خدا حرام كرده است: سخ داد پا
؟ �اين مرد چه كسي بود اي رسول خدا: بيرون رفت عائشه از آن حضرت پرسيد 

كنند و با وجود آنچه از وي  اش از او اطاعت مي مرد احمقي كه قبيله: پيامبر پاسخ داد 
  .!!»استديدي مهتر طائفة خويش 

ها در جاهليت با همسران پدر خود  اند كه عرب مورخان عرب و مفسران قرآن آورده
بردند، طبري  مي! »ميراث«بلكه جز مادر خويش، بقية زنان پدر را به ! كردند ازدواج مي

  : نويسد   از سورة نساء مي19در تفسير آية 

ن ذلك لهم لما توفي ابوقيس بن األصلت أراد أبنه أن يتزوج أمرأته و كا«
  .»... ال يحل لكم أن ترثوا النّساء : في الجاهلية فأنزل اهللا 

لت وفات يافت پسرش تصميم گرفت تا با زن پدر خود چون ابوقيس بن اص«: يعني 
ازدواج كند و اين رسم در دوران جاهليت رواج داشت آنگاه خداوند اين آيه را فرو 
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ŸŸ �: فرستاد  ŸŸωωωω ‘‘ ‘‘≅≅≅≅ ÏÏ ÏÏtttt ss ss†††† öö ööΝΝΝΝ ää ää3333 ss ss9999 ββββ rr rr&&&& (( ((####θθθθ èè èèOOOO ÌÌ ÌÌ���� ss ss???? uu uu !! !!$$$$ || ||¡¡¡¡ ÏÏ ÏÏ ii iiΨΨΨΨ9999 $$ بر شما حالل نيست كه زنان را :  يعني � ... ####$$

  .»به ميراث بريد
  : فرمايد   از سورة نساء در همين باره نازل شده چنانكه مي22و نيز آية 

� ŸŸ ŸŸωωωω uu uuρρρρ (( ((####θθθθ ßß ßßssss ÅÅ ÅÅ3333ΖΖΖΖ ss ss???? $$$$ tt ttΒΒΒΒ yy yyxxxx ss ss3333 tt ttΡΡΡΡ ΝΝΝΝ àà àà2222 ää ääττττ !! !!$$$$ tt tt////#### uu uu šš šš∅∅∅∅ ÏÏ ÏÏ ii iiΒΒΒΒ ÏÏ ÏÏ !! !!$$$$ || ||¡¡¡¡ ÏÏ ÏÏ ii iiΨΨΨΨ9999 $$   )22: نساء (  � ... ####$$
  .»با همسران پدران خود زناشويي مكنيد«

ر شاعري را از عرب جاهلي گساري نيز رونقي تمام داشت و كمت در ميان عرب، باده
ها، و نديمان مجلس  ها، و جام گساري، و انواع باده توان يافت كه از مجالس مي مي

  !تعريف و توصيف نكرده باشد!! خواري شراب، و فوائد مي
در جاهليت ) عرها سرودكه پس از ظهور اسالم در دفاع از پيامبر ش(حسان بن ثابت 

  : گفته است 

  ونشربها فتتركنا ملوكاً
  

  !و أسداًً ما ينهنهنا اللقاء  
  

  شويم  نوشيم و آنگه چون اميران مي باده مي«
  1!شويم وقت ديدار رقيبان همچو شيران مي  

بياتي بليغ در مدح رسول شاعر معروف عرب ا» أعشي«در سيرة ابن هشام آمده كه 
 حركت كرد، � آن احكام و شرايع اسالم را ستود و به سوي پيامبر سرود و ضمن�خدا

همينكه به نزديك مكّه رسيد يكي از مشركان او را مالقات كرد چون از قصد وي آگاه 
   : باز دارد گفت �شد براي اينكه او را از رفتن به حضور پيامبر

  !يا أبابصير إنه يحرم الزناً
  !شمرد اي ابابصير، محمد زنا را حرام مي

_________________________________________________________________________ 

 .ترجمه بيت از نويسنده است -1
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  : اعشي پاسخ داد 

  .واهللا إن ذلك ألمر مالي فيه من أرب
  .سوگند به خدا، اين كاري است كه من به آن نياز ندارم

  : دوباره آن مرد گفت 

  !يا أبا بصير فإنه يحرم الخمر
  1!شمرد خواري را نيز حرام مي اي ابابصير، محمد مي

  : اينجا بود كه سخن وي در أعشي مؤثّر افتاد و گفت 

 منصرف فأتروي منها عامي أما هذه فواهللا إن في النفس منها لعالالت ولكني
  !تيه فأسلمهذا ثم آ
خواري، بقاياي اين هوس هنوز در دل هست بنابراين  اما دربارة شراب: يعني 

كنم سپس نزد او خواهم آمد و مسلمان  گردم و امسال خود را از باده سير مي برمي
  !شوم مي

 �ي پيامبرو به سو! ت پيش گرفت و در همان سال مرگش فرا رسيدآنگاه راه بازگش
  )388سيرة ابن هشام، القسم األول، صفحة . (برنگشت

_________________________________________________________________________ 

 در �اين ماجري چنانكه از ظاهرش پيدا است در دوران پيش از هجرت رخداده، آنگاه كه پيامبر خدا -1
جدا شمرده بود » روزي نيك يا حالل«را از » مسكر«اما در مكّه هرچند قرآن كريم . برد مكّه بسر مي

 �:  از سوره النحل آمده 67چنانكه در آيه ( ÏÏ ÏÏΒΒΒΒ uu uuρρρρ ÏÏ ÏÏNNNN≡≡≡≡ tt tt���� yy yyϑϑϑϑ rr rrOOOO ÈÈ ÈÈ≅≅≅≅‹‹‹‹ ÏÏ ÏÏ‚‚‚‚ ¨¨ ¨¨ΖΖΖΖ9999 $$ $$#### ÉÉ ÉÉ====≈≈≈≈ uu uuΖΖΖΖ ôô ôôãããã FF FF{{{{ $$ $$#### uu uuρρρρ tt ttββββρρρρ ää ää‹‹‹‹ ÏÏ ÏÏ‚‚‚‚ −− −−GGGG ss ss???? çç ççµµµµ ÷÷ ÷÷ΖΖΖΖ ÏÏ ÏÏΒΒΒΒ 

#### \\ \\���� xx xx6666 yy yy™™™™ $$$$ »» »»%%%% øø øø———— ÍÍ ÍÍ‘‘‘‘ uu uuρρρρ $$$$ ·· ··ΖΖΖΖ || ||¡¡¡¡ yy yymmmm 33 : البقره (است  قطعي در مدينه نازل شده ولي حكم تحريم مسكرات به شكل � 33

را از پيش خود » حرام«بنابراين، آن مرد مشرك براي بازگرداندن أعشي تعبير ) 90:  و المائدة 219
 . منصرف سازد�ساخته بود تا بتواند او را از ديدار پيامبر
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 و زيانش پافشاري  ها در خوردن مردار يعني الشة حيوانات با همة عفونت عرب
خاستند و چنانكه در  شگفتي داشتند تا آنجا كه بر سر اين كار با مسلمين به جدل برمي

  : گفتند  ثار آمده ميآ

  1!أما ماقتلتم بأيديكم فتأكلونه، و أما ما قتل اهللا فالتأ كلونه
خوريد ولي حيواناتي را كه  ايد مي شما حيواناتي را كه به دست خود كشته«: يعني 

در مسلمانان مؤثّر !  و البته اين سفسطه!؟»خوريد را نمي) يعني مردار(خدا كشته است 
ميرند، ولي خداوند  انات پير و بيمار هر چند بر طبق قانون خدا ميافتاد زيرا حيو نمي

  !كشد براي اينكه انسان الشة آنها را بخورد، حيوانات مزبور را نمي

در )  و حشرات و امثال اينها2مانند خوردن خون و خوك و جالله (أكل خبائث
گ س» فقعس«شد و حتّي گروهي از قبيلة  جاهلي، امري عادي تلّقي مي عرب

و قد زعم ناس أنه لم يكن في العرب «: نويسد  قرطبي در اين باره مي! خوردند مي
  .!»من يأكل لحم الكلب إال قوم من قفعس

  )122لقرآن، الجزء السابع، صفحة الجامع ألحكام ا(
اند كه در ميان عرب جز گروهي از قفعس، كسي  اي چنين گمان كرده دسته«: يعني 

  !»خورد گوشت سگ را نمي
 گاهي در سخنان خود، روزگار گذشته را به ياد عرب �طالب مام علّي بن ابيا
  : آورد از جمله آنكه فرموده است  مي

_________________________________________________________________________ 

 .ره األنعام نگاه كنيد از سو121ذيل آيه » البيان مجمع«و » بيضاوي«و » قرطبي«و » طبري«به تفاسير  -1
 .خوار است كه در اسالم، خوردن آن حالل نيست مقصود از جالله، حيوان نجاست -2
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تشربون الكدر و تأكلون الجشب ... و أنتم معشر العرب علي شر دين و في شر دار 
 بدترين دين را داشتيد و در بدترين  شما مردم عرب«: يعني ) 26البالغه، خطبة  نهج(

  .!»...خوريد  آشاميديد و غذاي خشن مي برديد، آب لجن مي اي بسر ميسر
كرد، سر و بدن را به جاي شستن، روغن  عرب جاهلي، پاكيزگي را كمتر رعايت مي

  .رسيد ماليد و در آفتاب سوزان عربستان بويي تند و ناخوش از اندام وي به مشام مي مي
سالم بود، البتّه همة مردم عرب در اين دورنمايي از احوال و اخالق عرب پيش از ا

رفتار ناپسند و اخالق ناستوده يكسان نبودند و بعالوه در ميان آنان بخشش و 
نوازي و دليري و فصاحت نيز وجود داشت ولي آنچه بطور نمونه آورديم در  ميهمان

شدند كه دامن خود را به  جامعة عرب ظاهر و غالب بود و اگر به ندرت كساني پيدا مي
ساختن احوال عرب نيز به كار مؤثّري دست نزدند،  آلودند در دگرگون ن پليديها نمياي

پرستي را به خداپرستي، و   بود كه عرب را منقلب ساخت و بت�تنها محمد بن عبداهللا
گزيني، و خوردن خبائث را به طيبات،  نوازي، و زناكاري را به عفّت دختركشي را به يتيم

، و پراكندگي را به وحدت، و ناداني را به حكمت، و ناتواني را به و آلودگي را به نظافت
تبديل كرد آنچنانكه عرب در مدت كوتاهي بر بزرگترين ابرقدرتهاي زمان ...  قدرت

و مصر فائق آمد و به تمدن و شكوهي عظيم در ) بيزانس(يعني بر ايران و روم شرقي 
  .صفحنة گيتي دست يافت

اي مرده را زنده  م ابر رحمت باريدن گرفت كه جامعهآيا اين آب حيات از كدا
هاي انبوه را از  ساخت؟ و آيا اين نور تابنده از كدام مِشْكات طلوع كرد كه تاريكي

  ظلمتكدة عرب بزدود؟
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، و درس ناخواندة 1م از يتيم عبداهللا، و گوسفندچران قراريطراستي اين كار عظي
 به بصري رفته و سپس در كنار خديجه از قريش سرزده كه يكي دو بار به قصد تجارت

القدس بود كه به فرمان خدا  يا باران وحي و فيض روح! تالش معاش آرام گرفته بود؟
نور ! بر جان پاك وي فرو ريخت و جامعة عرب را به دست او، حياتي ديگر بخشيد؟

 حق بود كه از فراسوي عالم محسوس بر دل وي تافت و آفاق تيرة ايام را روشن
  !ساخت؟

� yy yy7777 ÏÏ ÏÏ9999≡≡≡≡ xx xx‹‹‹‹ xx xx.... uu uuρρρρ !! !!$$$$ uu uuΖΖΖΖ øø øø‹‹‹‹ yy yymmmm ÷÷ ÷÷ρρρρ rr rr&&&& yy yy7777 øø øø‹‹‹‹ ss ss9999 ÎÎ ÎÎ)))) %%%% [[ [[nnnnρρρρ ââ ââ‘‘‘‘ ôô ôô ÏÏ ÏÏ ii iiΒΒΒΒ $$$$ tt ttΡΡΡΡ ÌÌ ÌÌ���� øø øøΒΒΒΒ rr rr&&&& 44 44 $$$$ tt ttΒΒΒΒ || ||MMMMΖΖΖΖ ää ää.... ““““ ÍÍ ÍÍ‘‘‘‘ ôô ôô‰‰‰‰ ss ss???? $$$$ tt ttΒΒΒΒ ÜÜ ÜÜ====≈≈≈≈ tt ttGGGG ÅÅ ÅÅ3333 øø øø9999 $$ $$#### 

ŸŸ ŸŸωωωω uu uuρρρρ ßß ßß≈≈≈≈ yy yyϑϑϑϑƒƒƒƒ MM MM}}}} $$ $$####  ÅÅ ÅÅ3333≈≈≈≈ ss ss9999 uu uuρρρρ çç ççµµµµ≈≈≈≈ oo ooΨΨΨΨ ùù ùù==== yy yyèèèè yy yy____ #### YY YY‘‘‘‘θθθθ çç ççΡΡΡΡ ““““ ÏÏ ÏÏ‰‰‰‰ öö ööκκκκ ¨¨ ¨¨ΞΞΞΞ  ÏÏ ÏÏµµµµ ÎÎ ÎÎ////  tt ttΒΒΒΒ ââ ââ !! !!$$$$ tt tt±±±± ®® ®®ΣΣΣΣ ôô ôô ÏÏ ÏÏΒΒΒΒ $$$$ tt ttΡΡΡΡ ÏÏ ÏÏŠŠŠŠ$$$$ tt tt6666 ÏÏ ÏÏãããã 44 44 
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دانستي  به وحي فرستاديم، تو نمي چنين بود كه روحي را به فرمان خود بر توو «
كتاب چيست و نه ايمان كدامست؟ وليكن ما آن كتاب را نوري گردانديم و با 

كنيم و اينك  هدايت مي) شايسته بدانيم(آن هر كس از بندگان خود را بخواهيم 
  .»كني به راه راست رهبري مي تو

 تازگي نداشته و � پيامبر اسالمراي آنكه نشان دهد دعوتب! نويس جديد سيره
  : نويسد  سابقه نبوده است چنين مي توحيد در عربستان بي

در خود حجاز مخصوصاً يثرب به سبب وجود طوايف مسيحي و يهودي پرستش [
قبل از حضرت محمد انبيائي در نقاط مختلف عربستان به . اي نبود خداي يگانه امر تازه

دم و نهي از پرستش أصنام برخاسته بودند كه ذكر چند تن از آنها در قرآن دعوت مر

_________________________________________________________________________ 

قال چرانيد،   در كودكي گوسفندان اهل مكّه را بدانجا مي�قراريط، نام جايگاهي است كه رسول خدا -1
 ).80ل، صفحه طبقات ابن سعد، الجزء األو ( و أنا رعيتها ألهل مكة بالقراريط����رسول اهللا
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صفحة  (.]هود در قوم عاد، و صالح در قوم ثمود، و شعيب در مدين: آمده است مانند 
  ) كتاب26

پيش از اين، بخش اول از گفتار مذكور را در حقيقت پاسخ داديم و معلوم شد 
در عين حال گفتيم ! اند پرست بوده ان همگي بتمسلمين ادعا ندارند كه مردم عربست

گفتند با آموزشهاي اسالم دربارة  توحيدي كه يهوديان و مسيحيان از آن سخن مي
! نويس اما بخش دوم از گفتار سيره. پرستي تا چه اندازه تفاوت داشت خداشناسي و يگانه
قديم، كمترين آگاهي اي روبرو مي سازد كه گويي از احوال عرب در  ما را با نويسنده

ها سپري   از ظهور هود و صالح و شعيب قرن�اند در روزگار پيامبراسالمد ندارد و نمي
پرست،  اي از ايشان باقي نمانده بود و عرب بت شد و كتاب و تعليم و امت و خليفه مي

ه از دعوت توحيدي و رسالت آنها به واسطة قرآن مجيد و پيامبر اسالم آگاه شد، نه از را
كند چگونه بديهيات تاريخ  نويسي مي كسي كه ادعاي سيره! ين ديانت ايشانغكتاب و مبلّ

، براي اثبات مدعاي »الغريق يتشبت بكل حشيش«:  و به مصداق !داند؟ عرب را نمي
  !شود؟ متوسل مي! نامربوطي خود به هر

 به شد،  مي از آن در ميان ايشان ديده را كه اندك آثاري�راهيمبعرب، دين حنيف ا
پرستي آلوده بود و معبد بزرگ او يعني كعبه را از اصنام و اوثان پرساخته  شرك و بت

 كه نه معبد و منْسكي از –بود تا چه رسد به آيين هود و صالح و شعيب عليهم السالم 
  !آنها باقي مانده بود و نه كتاب و اثري

  :نويسد  دوباره مي! نويس جديد سيره
پرستي در حجاز ظاهر شده  العملي بر ضد بت وم قرن ششم ميالدي عكسدر نيمة د[
اي مرهون تأثير طوايف يهود كه بيشتر در يثرب بودند و  العمل تا درجه اين عكس. بود

اي مولود فكر اشخاصي است  آمدند و تا درجه مسيحياني است كه از شام به حجاز مي
  ) كتاب25صفحه ]. (كه بنام حنيفان مشهورند
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 مناقشه داشتند �با پيامبر اسالم: پسر خدا بودن عزَير«يهوديان عرب كه بر سر ! اعجب
! اند؟ العرب به شمار آمده مناديان توحيد در جزيره! نويس جديد چگونه در كتاب سيره

پرستي به مباحثه و  كدام يهودي از يثرب آهنگ مكّه كرده بود و با قريش دربارة بت
دهد  شركان حجاز، متأثّر از او شده باشند؟ كدام تاريخ نشان ميمنازعه برخاسته بود تا م

نه تنها از اسالم، ! نويس جديد خواندند؟ سيره  ها را به دين توحيد فرا مي كه يهود، عرب
داند كه يهوديان اساساً كاري به كار اديان  خبر است و نمي بلكه از ديانت يهود هم بي

كنند، چراكه دين  يگانه را به آيين خود دعوت نميديگر نداشته و ندارند، آنها اقوام ب
همين يهوديان يثرب بودند كه به ! شمرند اسرائيل مي بني! يهود را مخصوص قوم برگزيدة

  : گفتند  نقل قرآن مجيد و به گواهي تاريخ، مي

� ÏÏ ÏÏ II IIωωωω àà ààσσσσ ¯¯ ¯¯≈≈≈≈ yy yyδδδδ 33 33““““ yy yy‰‰‰‰ ÷÷ ÷÷δδδδ rr rr&&&& zz zz ÏÏ ÏÏΒΒΒΒ tt tt ÏÏ ÏÏ%%%% ©© ©©!!!! $$ $$#### (( ((####θθθθ ãã ããΨΨΨΨ tt ttΒΒΒΒ#### uu uu ¸¸ ¸¸ξξξξ‹‹‹‹ ÎÎ ÎÎ6666 yy yy™™™™ �  ) 51: نساء(  
  .!!»ترند راه يافته) مسلمانان(اند  از كسانيكه ايمان آورده) پرستان بت(اينان «

پرستي را در برابر اسالم و توحيد، تأييد و تقويت  و بدين وسيله، شرك و بت
به دنيا چشم دوخته بودند و ) مانند امروز(نمودند، زيرا كه ايشان در آن روزگار  مي

ح آيين مشركان را در سرگرم رباخواري و گردآوردن مال بودند و انديشة اصال
  .سرنداشتند

ي بن يأن ح«: اند كه  طبري و زمخشري و ابن كثير و سيوطي و ديگران نوشته
إلي مكة مع جماعة من اليهود أخطب و كعب بن األشرف اليهوديين خرجا 

أنتم :  فقالوا – صلي اهللا عليه و سلم –يحالفون قريشاً علي محاربة رسول اهللا 
رب إلي محمد منكم إلينا، فال نأمن مكركم فاسجدوا اللهتنا أهل كتاب و أنتم أق

ألم تر إلي الذين أوتوا نصيباً من : حتي نطمئن إليكم ففعلوا، فنزلت اآلية 
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منون بالجبت و الطاغوت و يقولون للذين كفروا هؤالء أهدي من الكتاب يؤ
  1.»الذين آمنوا سبيال

رؤساي يهود بودند با گروهي از  پسر أخطب و كعب پسر أشرف، كه از ييح«: يعني 
 خواهند �يهوديان به مكّه آمدند و براي قريش سوگند ياد كردند كه با پيامبر اسالم

شما اهل كتاب هستيد و آيينتان به دين محمد نزديكتر : پرستان قريش گفتند  جنگيد، بت
 بر شما از ما است و ما از نيرنگ شما ايمن نيستيم، پس به خدايان ما سجده كنيد تا

هاي مشركان سجده كردند و اين آيه از قرآن مجيد  يهوديان در برابر بت! اعتماد ورزيم
اي از كتاب  آيا كساني را كه بهره: يعني ...) ألم تر إلي الّذين : (در اين باره نازل گرديد 

گرايش ) هاي مشركان بت(آسماني به ايشان داده شده، نديدي كه به جبت و طاغوت 
  .!؟»ندتر يافته گويند كه ايشان از مؤمنان، راه دهند و دربارة كافران مي نشان مي

احوال آنان بهتر از يهود نبود چرا كه جز شرك به خدا و پرستش ! اما مسيحيان
كه » الزخرف«به همين جهت قرآن كريم در سورة !  هنري نداشتند� و مريم�عيسي

  : از سور مكّي است آورده 
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(( ((#### þþ þþθθθθ ää ää9999$$$$ ss ss%%%% uu uuρρρρ $$$$ uu uuΖΖΖΖ çç ççFFFF yy yyγγγγ ÏÏ ÏÏ9999≡≡≡≡ rr rr&&&& uu uu îî îî#### öö ööDDDD yy yyzzzz ôô ôôΘΘΘΘ rr rr&&&& uu uuθθθθ èè èèδδδδ 44   )58-57  :زخرف(  � ... 44
آورند و  همينكه به عيسي بن مريم مثلي زده شود، ناگهان قوم تو فرياد برمي«

  .!؟»...گويند كه خدايان ما بهترند يا او 

_________________________________________________________________________ 

 . از سوره نساء بنگريد51به تفاسير مذكور ذيل آيه  -1
به ضم صاد معني » يصدون«با ) آورند فرياد برمي(» يضجون«به كسر صاد به معني » يصدون« -2

 .اشتباه نشود) كنند جلوگيري مي(» يمنعون«
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سنجيدند، زيرا خبر   مي�خدايان خود را با عيسي بن مريمآري مشركان قريش؛ 
بنابراين، مسيحيان ! پرستند اند و مي  را به خدايي گرفته�داشتند كه مسيحيان نيز عيسي

توانستند در مشركين به جاي گذارند جز اينكه آنها را در  چه اثري مي! پرست ي عيس
  !شرك خود استوارتر سازند؟

 را � و مريم�تمثال عيسي.  بت در خانة كعبه داشتند360 پرستان مكّه كه بت
پس  بود كه �و پيامبر اسالم! براي هماهنگي با خدايان خود در كعبه نقش كرده بودند

  1.از فتح مكّه فرمود تا آنها را محو سازند
اي مولود فكر اشخاصي بوده كه به  گويد توحيد تا درجه نويس مي اما اينكه سيره
اين نيز از دروغهاي رسوا و واضح اوست كه قرآن كريم و تاريخ ! حنيفان مشهورند

كنند، زيرا هر چند پيش از اسالم چند نفري در عربستان از   آن را رد ميحصحي
گيري كرده بودند، اما هيچگاه ايشان اهل تبليغ و تأثير در ديگران نبودند  پرستي كناره بت

دكتر جوادعلي كه مخصوصاً .  شمرده شود!»مولود فكر آنها«تا رواج توحيد در عربستان 
شمارد، ضمن تاريخ مبسوط و  او را از نويسندگان محقّق عرب مي! نويس جديد سيره

  : نويسد  مفصل خود مي

و قد اكتفي األحناف، علي ما يظهر من روايات أهل األخبار، باالبتعاد عن «
اكتفوا بذلك و رضوا المجتمعات و بالنفرة من تقديس األوثان فلم يتقربوا إليها، 

بعقيدتهم هذه و باقتناعهم بفساد معتقدات قومهم، دون أن يكلفوا أنفسهم مشقة 
الجهر بĤرائهم و المناداة بها علنا في المحالت العامة ، ظلّوا علي ذلك إلي 

_________________________________________________________________________ 

 به بعد نگاه 110از صفحة ) ق .   ه250متوفي در حدود (اثر ابوالوليد ازرقي » اخبار مكّه«به كتاب  -1
 .كنيد
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تاريخ (. »مماتهم و لهذا لم تكن عالقتهم مع قومهم سيئة و لم يصطدموا معهم
  )49دكتر جواد علي، چاپ بغداد، صفحة العرب في اإلسالم، اثر 

ان، بنابر نقل اهل خبر به همين بسنده كرده بودند كه از مراكز گردآمدن حنيف«: يعني 
آنها به همين اكتفا . ها بگريزند و به آنها نزديك نشوند مردم دور باشند واز تقديس بت

قايد قومشان فاسد كرده بودند و دل را به اين عقيده خوش داشتند و قانع بودند كه ع
است، بدون اينكه خود را به زحمت تبليغ و دعوت بيفكنند و آرائشان را آشكار كنند و 

بردند و از اينرو  و بدينسان تا هنگام مرگ بسر مي! در محلّات عمومي علناً ندا دردهند
  .»دي با ايشان پيدا نكردند با قومشان بد نبود و هيچاه برخورروابط آنان

زلة، في تأمل و وقد عاشوا في ع«: نويسد   ميد علي دربارة حنفاءباز دكتر جوا
لم يكن هوالء شيعة و فرقة و الكان لهم دين له  نفرادية، إذتفكير، في حاالت ا

  )48العرب في اإلسالم، صفحة  تاريخ (.»قواعد معينة ثابتة
د و گذرانيدند، در تأمل و انديشه بودن گيري روزگار مي آنان در گوشه«: يعني 

اي نبودند  حالتهاي انفرادي داشتند و هيچگاه به صورت گروهي متشكّل و فرقه و دسته
  .»و دين و آييني نداشتند كه احكام ثابت و معيني داشته باشد

 به  قوم خود را به توحيد فراخواند�دهد كه چون پيامبراسالم قرآن كريم نيز خبر مي
سابقه است و ما   كه اين سخنان بيالعمل نشان دادند و آشكارا گفتند سختي عكس

» صاد«چنانكه در سورة مكّيِ ! ايم گفتاري بدينگونه در آخرين دين روي زمين هم نشنيده
  : خوانيم  مي
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و ! اند زده شده اي از خودشان به سوي آنان آمده شگفت دهنده  بيماز اينكه«

آيا همة خدايان را يك خدا ! اين جادوگري بس دروغگو است: كافران گفتند 
راه افتادند كه برويد  و بزرگانشان به! كرده؟ همانا اين چيزي بسيار شگفت است

نين چيزي را حتّي ما چ! و بر خدايانتان پايدار باشيد كه اين كاري مطلوب است
  .!»ايم، اين جز إفتراء و دروغ نيست در آخرين دين هم نشنيده

پرستان  خود با مردم سخن گفته بودند، چنين حيرتي در ميان بتآيا اگر حنفاء از آراء 
  1!آمد؟ پديد مي

_________________________________________________________________________ 

! آوريد؟ در اينجا ممكن است به ما اعتراض شود كه چرا در اثبات رويدادهاي ديرينه، از قرآن گواه مي -1
دهيم و سپس از آيات شريفه قرآن كه  پاسخ اين است كه ما در هر مبحث از تاريخ شواهدي نشان مي

كنيم زيرا به قول اهل تحقيق، قرآن  ا منعكس نموده، استفاده ميبسياري از رويدادهاي روزگار پيامبرر
توان احوال قديم عرب را در آن مشاهده كرد، بويژه كه قرآن با مخالفاني  ايست كه مي مجيد بهترين آينه

ورزيدند و اگر  سرسخت روبرو بوده كه از هيچ فرصتي در ايرادگيري نسبت به آيات آن دريغ نمي
 و از اين راه يافتند؛ بانگ و فرياد برآورده ف رويدادهاي جاري، در قرآن مي سخني برخالنكمتري

بيش ) چه در شرق و چه در غرب(افكندند و مخالفان ما نيز  ت قرآن به ترديد ميمسلمانان را در حقاني
رستي كوشند تا از تاريخ عرب و قرآن كريم، بر اثبات د دهند؛ آنها نيز مي از اين كاري انجام نداده و نمي

 سال هم بر اين راه رفته است؛ جز آنكه ايشان از نقل 23آراء خود گواه آورند، چنانكه نويسندة 
ورزند و ما از اين كار سخت  نادرست تاريخ و سيره يا تحريف معاني قرآن و حديث،  خودداري نمي

! اقوال و حمل آثارپس هيچ نيازي نيست كه براي تحقيق در تاريخ اسالم به نقل . گريزان و بيزار هستيم
فالن خاورشناس اروپايي و امريكايي بپردازيم، زيرا آخرين مدرك و مستند ايشان همين تواريخ اسالمي 

 .و عربي است كه در ميان ما رواج دارد
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پرستي را به توحيد مبدل نمود و فساد اخالقي را به صالح  آري، كسي كه آيين بت
 ديگري �اكندگي عرب را به وحدت برگردانيد، جز محمد بن عبداهللاتبديل كرد و پر

نويس  نبود و اين رسالت خدايي و افتخار جاويد، بدون ترديد از آن اوست، چنانكه سيره
  : نويسد  ناگزير به اين حقيقت اعتراف كرده و مي! جديد
رد و از اعجاز محمد در اين است كه از پاي ننشست و با تمام آزارها مقاومت ك[

قبائل مختلف .  كرد1هيچ تدبيري روي نگردانيد تا اسالم را بر جزيره العرب تحميل
اعراب را در تحت يك لوا درآورد، اعرابي كه از امور ماوراءالطّبيعه بكلّي بيگانه بودند و 

آوردند و جز جلب نفع آني هدفي  مطابق طبيعت بدوي خود به محسوسات روي مي
]. درازي به خواستة ديگران كاري از آنها ساخته نيست ستندارند، جز تعدي و د

  ) كتاب28صفحة (
با . اند  بوده و ديگران، نقشي در ايجاد آن نداشته�پس حماسة توحيد از آن محمد

كوشد تا نشان دهد كه  ايستد و مي از لجاجت خود باز نمي! نويس جديد اين همه سيره
و در اين باره ! ا ميان عرب آورده بودندتوحيد رحنفاء پيش از پيامبر اسالم دعوت 

دروغهايي چند بهم بافته و روايات تاريخي را دگرگونه ساخته تا بلكه بتواند ادعاي خود 
پردازي  با دروغ!  بكاهد؛ هيهات�را به جايي برساند و از اهميت كار بزرگ پيامبر حقّ

و نور الحق الشمس ال يخفي  شعاعماند كه  چهرة حقيقت همواره پوشيده نمي
  2.اليطفي

  : نويسد  اينك ببينيم نويسنده، در اين باره دست به چه كاري زده است، وي مي

_________________________________________________________________________ 

شكل تحميلي نداشته، به تفصيل » الإكره في الدين«در فصول آينده از گسترش اسالم كه به مصداق آيه  -1
 .سخن خواهيم گفت

 .پرتو خورشيد پنهان نماند و نور حق خاموشي نگيرد -2
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ش در ي روزي قره است كه قبل از آغاز دعوت اسالمدر سيرة ابن هشام آمد[
كه معبود بزرگ بني ثقيف » عزّي«نخلستاني نزديك طائف اجتماع كرده بودند و براي 

ار تن از آن ميان جدا شدند و با يكديگر گفتند اين مردم راه بود عيد گرفته بودند، چه
!!) : (سپس بر مردم بانگ زدند . اند روند و دين پدرشان ابراهيم را از دست داده باطل مي

شنود، نه  ونه مي كنيد كه نه ميبيند  چرا دور سنگي طواف ميديني غير از اين اختيار كنيد،
 اين چهار تن عبارت بودند از ورقه بن نوفل، عبيداهللا !تواند برساند و نه زياني سودي مي

بن حجش عثمان بن حويرث، زيد بن عمرو، از آن روز خود را حنيف ناميدند و به دين 
  ) كتاب26صفحة ]. (ابراهيم درآمدند

مستندات تاريخي خود را بدون تحريف ! نويس جديد ما را آرزو به دل ماند كه سيره
و آنچه در اينجا از سيرة ابن ! ت و صحت ترجمه نمايد دقند يا متني را باگزارش ك

هشام آورده تأكيدي است بر اينكه انتظار امانتداري از نويسنده، خيالي است خام و 
آيد كه در اينجا تمام داستان را با الفاظش از سيرة  آرزويي است نافرجام، پس الزم مي

  !ا اين سند چه كرده است؟ب! نويس جديد بياوريم تا معلوم شود سيرهابن هشام 
  :خوانيم  در سيرة ابن هشام چنين مي

إجتمعت قريش في عيد لهم عند صنم من أصنامهم، كانوا يعظمونه و «
 .ان ذلك عيدا لهم في كل سنة يوماًينحرون و يعكفون عنه و يديرون به، و ك

كم تصادقوا و ليكتم بعض: فخلص منهم أربعة نفر نجيا، ثم قال بعضهم لبعض 
عزي بن قصي بن ل بن نوفل بن أسد بن عبد اأجل و هم ورقة: لي بعض قالوا ع

ش بن رئاب بن يعمر بن  بن كعب بن لؤي، و عبيداهللا بن جحكالب بن مرة
صبرة بن مرة بن كبير بن غنم بن دودان بن أسد بن خزيمة و كانت أمه أميمة 

ن قصي، و زيد بنت عبدالمطّلب، و عثمان بن الحويرث بن أسد بن عبدالعزّي ب
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بن عمرو بن نفيل بن عبدالعزّي بن عبداهللا بن قرط بن رياح بن رزاح بن عدي 
  .بن كعب بن لؤي

لقد أخطئوا دين أبيهم ! تعلموا واهللا ما قومكم علي شيء: فقال بعضهم لبعض 
إبراهيم ما حجر نطيف به، اليسمع و اليبصرو ال يضرو الينفع، يا قوم التمسوا 

كم واهللا ما أنتم علي شيء، فتفرقوا في البلدان يلتمسون ألنفسكم دينا فإن
  )222سيرة ابن هشام، القسم األول، صفحة . (»الحنيفية دين ابراهيم

هاي  شمردند در كنار بتي از بت يكي از روزهايي كه قريش آنرا عيد خود مي«: يعني 
كردند و  اني ميداشتند و برايش شتر قرب خويش گردآمدند و آن بتي بود كه بزرگش مي

كردند و عيدشان در هر  پرداختند و در پيرامونش طواف مي در كنارش به اعتكاف مي
اي  اي رفتند و با يكديگر به گونه آنگاه چهار تن از ايشان به گوشه. سال يك روز بود

الزم است كه دوستي با يكديگر را : پنهان سخن گفتند و برخي از آنها اظهار داشتند 
گويد سايرين كتمان سازند،  و سخناني را كه كسي از شما در اين جمع ميرعايت كنيد 

و عبيداهللا ... همگي اين سخن را پذيرا شدند و ايشان عبارت بودند از ورقه پسر نَوفل 
سپس يكي از آنان بقيه را ... و زيد پسر عمرو ... و عثمان پسر حويرث ... پسر جحش 

گاه باشيد كه به خدا سوگند قوم شما بر هيچ آيين درستي آ: مخاطب قرار داده و گفت 
اند، چرا ما بايد به گرد سنگي  ودر دين پدرشان ابراهيم به خطا افتاده! استوار نيستند

اي قوم ! بخشد؟ رساند و نه سود مي بيند و نه زيان مي شنود و نه مي بگرديم كه نه مي
آنگاه از ! هيچ دين درستي نداريدبراي خود آيين ديگري جستجو كنيد كه بخدا، شما 

  .» رفتند�د و به جستجوي حنيفيت يعني آيين ابراهيمنيكديگر جدا شد
بينيد سخان مزبور را چهار تن از قريش به طور  چنانكه در اين متن به وضوح مي

 و همگي قول دادند كه )فخلص منهم أربعة نفر نجيا(پنهان به يكديگر درميان نهادند 
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ظاهراً همينكه مالحظه كرده در پايان گفتارآمده ! نويس جديد سيره. ندآنرا مخفي دار
چنين پنداشته كه اين خطاب با » اي قوم براي خود آيين ديگري طلب كنيد«: است 

]!! سپس بر مردم بانگ زدند ديني غير از اين اختيار كنيد[نويسد  و مي! عموم مردم است
 شده كه همه پذيرفتند تا گفتار يكديگر را غافل از آنكه در يكي دو سطر باالتر تصريح

  )أجل: وليكتم بعضكم علي بعض، قالوا (. از مردم كتمان كنند
شود كه پس از استوارداشتن اين پيمان، همگي روي به مردم آورند و پيش  چگونه مي

از آنكه سخني را در ميان خود مطرح سازند، بانگ بردارند كه اي مردم ديني غير از اين 
به يقين كسي كه از شعور عادي برخوردار است عبارات مذكور را بدين !!  كنيد؟اختيار

زبان عرب ناتوان و از قواعد اولية آن ناآگاه كند مگر آنكه از فهم  صورت ترجمه نمي
  !باشد و يا غرض و مرضي او را به اين تحريف برانگيزد

 سال 23حث نويسندة شده كه مورد ب آري در اين داستان، دقيقاً همان بخشي دگرگون
پرستي دور شدند و بدون  كند چهار تن قريشي، از بت يعني آنجا كه بيان مي! و ماست

  !آنكه مردم را به يكتاپرستي دعوت كنند متفرّق گشتند
كنيم كه اين گروه اگر هم به ندرت سخني  ما بنابر شواهد و اسناد تاريخي ادعا مي

اند  ل جامعة عرب به سوي توحيد، نقشي نداشتهگفته باشند، ولي به طور اساسي در تحو
از اين چهار تن، راه  و چنانكه در سيرة ابن هشام، ذيل همين داستان آمده است، دو تن

به روم رفت و » عثمان بن حويرث«شام را در پيش گرفتند و از مكّه دور شدند، يعني 
ي شود در طريق هودي يا مسيحبدون آنكه ي» زيد بن عمرو«آيين مسيح را پذيرفت و 

داهللا عب«و » ورقه بن نوفل«ن ديگر يعني ل رسيد، اما دو تاز سفر دمشق به قتبازگشت 
 نبوت مبعوث  به�هياهو در مكّه بسر بردند تا آنكه پيامبر اسالم آرام و بي» بن جحش

در اوائل » ورقه«گشت، آنگاه هر دو تن رسالت آن حضرت را تصديق كردند؛ سپس 
هجرت كرد و در آنجا فريب » حبشه«با ديگر مسلمانان به » عبيداهللا« و بعثت وفات يافت
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سيره ابن هشام، ! (آميز مسيحيت گراييد خورد و از توحيد نابِ اسالم به تثليث شرك
اينك جاي پرسش دارد كه كدام يك از اين چند تن، ) 232 تا 223القسم األول، صفحة 

  !توحيد رهنمون شدند؟و يا غير ايشان جامعة عرب را از شرك به 
چند بيت شعر به زبان عربي آورده تا نشان دهد پيش از ! نويس جديد در اينجا سيره
اما پس از چند سطر، خود اعتراف ! تان ازتوحيد خبرهايي بوده استساسالم در عرب

بايد افزود كه همة ادباي : [نويسد  د كه اشعار مزبور در خور اعتماد نيستند و مينك مي
الكلمه نيستند و به درستي و اصالت بعضي  عرب، در ادبيات دوران جاهليت متفقمحقّق 

  ) كتاب29صفحة  (.]!!از آنها شك دارند
نويس   در كتاب سيرهچرا! »رشتن و برباددادن«: ويم گفتن و يا بهتر بگ اينگونه سخن

دكتر «ش آن است كه در سالهاي أخير نويسندة مشهور عرب لدلي! جديد راه يافته است؟
به رشتة تحرير آورده » في األدب الجاهلي«كتاب پرغوغايي تحت عنوان » طه حسين

است و در آنجا اظهار داشته كه بسياري از أشعار منسوب به دوران جاهليت را در دورة 
از ) گويد بويژه أشعاري كه از خداپرستي و دينداري سخن مي (.1اند اسالمي سروده
نويسندگان «را از » دكتر طه حسين« كتاب خود 25 صفحة كه در! نويس ه همين رو سير
كند، و از سوي ديگر نفي  از يكسو اثبات مي! شمارد به تنگنا افتاده است مي» محقّق عرب

و با اين روش آميخته به شك ! دارد نهد و گامي به پس برمي گامي به پيش مي! نمايد مي
  !!ا بر من و شما عرضه داردخواهد سيرة صحيح پيامبر ر و آلوده به پندار، مي

_________________________________________________________________________ 

و نحن نعتقد أن هذا الشّعر الّذي يضاف إلي أمية بن أبي الصلت و إلي «: نويسد  طه حسين مي -1
في األدب الجاهلي، طبع  (»غيره من المتحنّفين الّذين عاصروا النّبي أوجاؤوا قبله إنّما نحل نحالً

ما معتقديم اشعاري كه به امية بن ابي الصلت منسوب است و «: يعني ) 145عصر، چاپ دهم، صفحه 
اند نسبت داده شده، سروده ايشان  همچنين آنچه به حنفاي ديگر كه معاصر پيامبر و با پيش از او بوده

 .»نيست
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داد، چنانكه پيش  قرار ميگاه خود  در صورتيكه اگر قرآن كريم و تاريخ قطعي را تكيه
 به شگفتي �ديد كه جامعة عرب از دعوت توحيدي پيامبر از اين آورديم به روشني مي

درافتادند و با وي سرسختانه به مخالفت برخاستند، پس واضح است كه اين دعوت 
كردند ولي  يپرستي نم قه بود و يهوديان و مسيحيان و حنيفان هر چند بتساب بي

دادند؛ به  پرستان نيز از خود نشان نمي  و ستيز با بتگفتيم روي مخالفت همانگونه كه
به شرك بودند و از اينرو سخن پيامبر در ميان  اي آلوده  اهل كتاب هر كدام بگونه،عالوه

  :و گفتند عرب با إعجاب تمام روبرو شد 

� ŸŸ ŸŸ≅≅≅≅ yy yyèèèè yy yy____ rr rr&&&& ss ssππππ oo ooλλλλ ÎÎ ÎÎ;;;; FF FFψψψψ $$ $$#### $$$$ YY YYγγγγ≈≈≈≈ ss ss9999 ÎÎ ÎÎ)))) #### ´´ ´´‰‰‰‰ ÏÏ ÏÏnnnn≡≡≡≡ uu uuρρρρ (( (( ¨¨ ¨¨ββββ ÎÎ ÎÎ)))) #### xx xx‹‹‹‹≈≈≈≈ yy yyδδδδ íí íí óó óó yy yy´́́́ ss ss9999 ÒÒ ÒÒ>>>>$$$$ yy yyffff ãã ãããããã �1  )5  :ص(  
شدن در عصر جاهليت، به لحاظ اثر اجتماعي  اما چند شعر مشكوك، به فرض سروده

در خور اهميت نيست، زيرا در محيط خود، كارسازي نكرده و تحولي پديد نياورده 
كرد تا به  اي كه به شعر داشت آنرا جدي تلقّي نمي  با وجود عالقهاست و اصوالً عرب،

  : خوانيم  لذا در قرآن كريم ميو ! آوردآن ايمان 

� $$$$ tt ttΒΒΒΒ uu uuρρρρ uu uuθθθθ èè èèδδδδ ÉÉ ÉÉΑΑΑΑ öö ööθθθθ ss ss)))) ÎÎ ÎÎ//// 99 99���� ÏÏ ÏÏãããã$$$$ xx xx©©©© 44 44 WW WWξξξξ‹‹‹‹ ÎÎ ÎÎ==== ss ss%%%% $$$$ ¨¨ ¨¨ΒΒΒΒ tt ttββββθθθθ ãã ããΖΖΖΖ ÏÏ ÏÏΒΒΒΒ ÷÷ ÷÷σσσσ èè èè???? �  )41  :حاقّه(  
  .!»كنيد اين قرآن، سخن شاعر نيست كه آن را اندك باور مي«

راي توحيد مفهومي بسيار باالتر از آن آورده كه در انديشة و مهمتر آنكه اسالم ب
ديگران راه يافته بود، كجا و چه وقت و در كدام شعر، عربِ جاهلي خدايي را معرّفي 

به هر سوروي گردانيم با او «خدايي كه ! باشد؟» اول و آخر و ظاهر و باطن«: كرد كه  مي
از رگ گردن به انسان «و در عين حال » بر همة أشياء محيط«خدايي كه » شويم روبرو مي
هموزن «و » داند افتد مگر كه او مي هيچ برگي بر زمين نمي«است؟ خدايي كه » نزديكتر

و اگر همة درختان زمين قلم شوند و » «ماند اي در آسمانها و زمين بر او پنهان نمي ذره

_________________________________________________________________________ 

 !.؟»آيا همه خدايان را يكي كرده، اين چيزي بس شگفت است« -1
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كلمات وي هرگز دريا و هفت درياي ديگر مركّب گردند تا معلومات او را بنويسند، 
تحت فرمانروايي او آسمانها و زمين را فراگرفته و نگاهداري «خدايي كه » پايان نپذيرد

زنده «كه » همة أشياء در معرض هالك و زوالند جز ذات او«و » آيد آندو بر او گران نمي
نه چيزي از او تولّد يافته و نه او از چيزي متولّد شده و نه هيچكس «است و » و پاينده

  ... .»يابند نه با دانش بر او احاطه مي«و » نه هيچ چيز همانند اوست«و » متاي او استه

� uu uuθθθθ èè èèδδδδ ãã ããΑΑΑΑ ¨¨ ¨¨ρρρρ FF FF{{{{ $$ $$#### ãã ãã���� ÅÅ ÅÅzzzz FF FFψψψψ $$ $$#### uu uuρρρρ ãã ãã���� ÎÎ ÎÎγγγγ≈≈≈≈ ©© ©©àààà9999 $$ $$#### uu uuρρρρ ßß ßß ÏÏ ÏÏÛÛÛÛ$$$$ tt tt7777 øø øø9999 $$ $$#### uu uuρρρρ ((   )3  :حديد(  � ))

� $$$$ yy yyϑϑϑϑ uu uuΖΖΖΖ ÷÷ ÷÷ƒƒƒƒ rr rr'''' ss ssùùùù (( ((####θθθθ —— ——9999 uu uuθθθθ èè èè???? §§ §§ΝΝΝΝ ss ssVVVV ss ssùùùù çç ççµµµµ ôô ôô____ uu uuρρρρ «« ««!!!! $$ $$#### 44   )115  :بقره(  � 44

� ………… çç ççµµµµ ¯¯ ¯¯ΡΡΡΡ ÎÎ ÎÎ)))) ÈÈ ÈÈ ee ee≅≅≅≅ ää ää3333 ÎÎ ÎÎ//// && && óó óó xx xx«««« 88 88ÝÝÝÝŠŠŠŠ ÏÏ ÏÏtttt ’’ ’’ΧΧΧΧ �  )54  :فصلت(  

� ßß ßß øø øøtttt ww wwΥΥΥΥ uu uuρρρρ ÜÜ ÜÜ>>>> tt tt���� øø øø%%%% rr rr&&&& ÏÏ ÏÏµµµµ øø øø‹‹‹‹ ss ss9999 ÎÎ ÎÎ)))) ôô ôô ÏÏ ÏÏΒΒΒΒ ÈÈ ÈÈ≅≅≅≅ öö öö7777 yy yymmmm ÏÏ ÏÏ‰‰‰‰ƒƒƒƒ ÍÍ ÍÍ‘‘‘‘ uu uuθθθθ øø øø9999 $$   )16 :ق (  � ####$$

� $$$$ tt ttΒΒΒΒ uu uuρρρρ ää ääÝÝÝÝ àà àà)))) óó óó¡¡¡¡ nn nn@@@@  ÏÏ ÏÏΒΒΒΒ >> >>ππππ ss ss%%%% uu uu‘‘‘‘ uu uuρρρρ �� ��ωωωω ÎÎ ÎÎ)))) $$$$ yy yyγγγγ ßß ßßϑϑϑϑ nn nn==== ÷÷ ÷÷èèèè tt ttƒƒƒƒ ŸŸ ŸŸ�  )59  :أنعام(  

� ŸŸ ŸŸωωωω ÜÜ ÜÜ>>>> ââ ââ““““ ÷÷ ÷÷èèèè tt ttƒƒƒƒ çç ççµµµµ ÷÷ ÷÷ΖΖΖΖ tt ttãããã ãã ããΑΑΑΑ$$$$ ss ss)))) ÷÷ ÷÷WWWW ÏÏ ÏÏΒΒΒΒ ;; ;;οοοο §§ §§‘‘‘‘ ss ssŒŒŒŒ ’’’’ ÎÎ ÎÎûûûû ÏÏ ÏÏNNNN≡≡≡≡ uu uuθθθθ≈≈≈≈ yy yyϑϑϑϑ ¡¡ ¡¡¡¡¡¡9999 $$ $$#### ŸŸ ŸŸωωωω uu uuρρρρ ’’’’ ÎÎ ÎÎûûûû ÇÇ ÇÇÚÚÚÚ öö öö‘‘‘‘ FF FF{{{{ $$   )3  :سبأ( � ####$$

� öö ööθθθθ ss ss9999 uu uuρρρρ $$$$ yy yyϑϑϑϑ ¯¯ ¯¯ΡΡΡΡ rr rr&&&& ’’’’ ÎÎ ÎÎûûûû ÇÇ ÇÇÚÚÚÚ öö öö‘‘‘‘ FF FF{{{{ $$ $$####  ÏÏ ÏÏΒΒΒΒ >> >>οοοο tt tt���� yy yyffff xx xx©©©© ÒÒ ÒÒΟΟΟΟ≈≈≈≈ nn nn==== øø øø%%%% rr rr&&&& ãã ãã���� óó óóssss tt tt7777 øø øø9999 $$ $$#### uu uuρρρρ ………… çç ççνννν ‘‘ ‘‘‰‰‰‰ ßß ßßϑϑϑϑ tt ttƒƒƒƒ .. .. ÏÏ ÏÏΒΒΒΒ  ÍÍ ÍÍνννν ÏÏ ÏÏ‰‰‰‰ ÷÷ ÷÷èèèè tt tt//// 

èè èèππππ yy yyèèèè öö öö7777 yy yy™™™™ 99 99���� çç ççtttt øø øø2222 rr rr&&&& $$$$ ¨¨ ¨¨ΒΒΒΒ ôô ôôNNNN yy yy‰‰‰‰ ÏÏ ÏÏ���� tt ttΡΡΡΡ àà ààMMMM≈≈≈≈ yy yyϑϑϑϑ ÎÎ ÎÎ==== xx xx.... «« ««!!!! $$ $$#### 33   )27  :لقمان(  � 33

� yy yyìììì ÅÅ ÅÅ™™™™ uu uuρρρρ çç ççµµµµ •• ••‹‹‹‹ ÅÅ ÅÅ™™™™ öö öö���� ää ää.... ÏÏ ÏÏNNNN≡≡≡≡ uu uuθθθθ≈≈≈≈ yy yyϑϑϑϑ ¡¡ ¡¡¡¡¡¡9999 $$ $$#### uu uuÚÚÚÚ öö öö‘‘‘‘ FF FF{{{{ $$ $$#### uu uuρρρρ (( (( ŸŸ ŸŸωωωω uu uuρρρρ ………… çç ççνννν ßß ßßŠŠŠŠθθθθ ää ää↔↔↔↔ tt ttƒƒƒƒ $$$$ uu uuΚΚΚΚ ßß ßßγγγγ ÝÝ ÝÝàààà øø øø���� ÏÏ ÏÏmmmm 44 44 �  
  )255  :بقره(  

� ‘‘ ‘‘≅≅≅≅ ää ää.... >> >> óó óó xx xx«««« îî îî7777 ÏÏ ÏÏ9999$$$$ yy yyδδδδ �� ��ωωωω ÎÎ ÎÎ)))) ………… çç ççµµµµ yy yyγγγγ ôô ôô____ uu uuρρρρ �  )88  :قصص(  

� uu uuθθθθ èè èèδδδδ ]] ]]‘‘‘‘ yy yy⇔⇔⇔⇔ øø øø9999 $$ $$#### ãã ããΠΠΠΠθθθθ •• ••‹‹‹‹ ss ss)))) øø øø9999 $$   )2  :آل عمران(  � ####$$
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� öö ööΝΝΝΝ ss ss9999 ôô ôô$$$$ ÎÎ ÎÎ#### tt ttƒƒƒƒ öö ööΝΝΝΝ ss ss9999 uu uuρρρρ ôô ôô‰‰‰‰ ss ss9999θθθθ ãã ããƒƒƒƒ ∩∩∩∩⊂⊂⊂⊂∪∪∪∪ öö ööΝΝΝΝ ss ss9999 uu uuρρρρ  ää ää3333 tt ttƒƒƒƒ ………… ãã ãã&&&& ©© ©©!!!! #### ·· ··θθθθ àà àà���� àà àà2222 77 77‰‰‰‰ yy yymmmm rr rr&&&& � ) 4-3: إخالص(  

� }} }}§§§§ øø øøŠŠŠŠ ss ss9999  ÏÏ ÏÏµµµµ ÎÎ ÎÎ==== ÷÷ ÷÷WWWW ÏÏ ÏÏϑϑϑϑ xx xx.... ÖÖ ÖÖ ïï ïï†††† xx xx«««« ((   )11  :شوري(  �  ))

� ss ss ŸŸ ŸŸωωωω uu uuρρρρ šš ššχχχχθθθθ ää ääÜÜÜÜ‹‹‹‹ ÏÏ ÏÏtttt ää ää††††  ÏÏ ÏÏµµµµ ÎÎ ÎÎ//// $$$$ VV VVϑϑϑϑ ùù ùù==== ÏÏ ÏÏãããã �  )110  :طه(  
  .بينيم نميچگاه در آثار دوران جاهليت عظمت و نزاهت و كبرياي چنين خدايي را هي

اما يكتاپرستي و مبارزه با شرك را، اسالم بسيار وسيعتر از آنچه در عربستان نواحي 
پرستي، صورتهاي گوناگون  قرآن عالوه بر بت. ديگر مورد بحث بود، مطرح نموده است

ي از اين صور هاي شرك را برشمرده و محكوم ساخته است؛ چنانكه در آيات ذيل، نمونه
  : توان ديد  را مي

  : گويد  مي» پرستي بت«دربارة 

� tt ttββββρρρρ ßß ßß‰‰‰‰ çç çç7777 ÷÷ ÷÷èèèè ss ss???? rr rr&&&& $$$$ tt ttΒΒΒΒ tt ttββββθθθθ çç ççGGGG ÅÅ ÅÅssss ÷÷ ÷÷ΨΨΨΨ ss ss???? ∩∩∩∩∈∈∈∈∪∪∪∪ ªª ªª!!!! $$ $$#### uu uuρρρρ öö öö//// ää ää3333 ss ss)))) nn nn==== ss ss{{{{ $$$$ tt ttΒΒΒΒ uu uuρρρρ tt ttββββθθθθ èè èè==== yy yyϑϑϑϑ ÷÷ ÷÷èèèè ss ss???? �  
  )96-95  :صافّات(  

كنيد؟ در صورتيكه خدا شما و آنچه را كه  تراشيد، عبادت مي آيا آنچه را كه مي«
  .»سازيد آفريده است مي

  : فرمايد  مي» پرستي ستاره «دربارة

� ŸŸ ŸŸωωωω (( ((####ρρρρ ßß ßß‰‰‰‰ àà ààffff óó óó¡¡¡¡ nn nn@@@@ ÄÄ ÄÄ§§§§ ôô ôôϑϑϑϑ ¤¤ ¤¤±±±±==== ÏÏ ÏÏ9999 ŸŸ ŸŸωωωω uu uuρρρρ ÌÌ ÌÌ���� yy yyϑϑϑϑ ss ss)))) ùù ùù==== ÏÏ ÏÏ9999 (( ((####ρρρρ ßß ßß‰‰‰‰ ßß ßß∨∨∨∨ óó óó™™™™ $$ $$#### uu uuρρρρ ¬¬ ¬¬!!!! ““““ ÏÏ ÏÏ%%%% ©© ©©!!!! $$ $$####      ∅∅∅∅ ßß ßßγγγγ ss ss)))) nn nn==== yy yyzzzz �  
  )37  :فُصلّت(  

براي خورشيد و ماه سجده نكنيد و براي خدايي سجده كنيد كه آنها را آفريده «
  .»است

  : گويد » پرستي شيطان«در مورد 

� óó óóΟΟΟΟ ss ss9999 rr rr&&&& ôô ôô‰‰‰‰ yy yyγγγγ ôô ôôãããã rr rr&&&& öö ööΝΝΝΝ ää ää3333 öö öö‹‹‹‹ ss ss9999 ÎÎ ÎÎ)))) ûû ûû ÍÍ ÍÍ____ tt tt6666≈≈≈≈ tt ttƒƒƒƒ tt ttΠΠΠΠ yy yyŠŠŠŠ#### uu uu χχχχ rr rr&&&& �� ��ωωωω (( ((####ρρρρ ßß ßß‰‰‰‰ çç çç7777 ÷÷ ÷÷èèèè ss ss???? zz zz≈≈≈≈ ss ssÜÜÜÜ øø øø‹‹‹‹ ¤¤ ¤¤±±±±9999 $$ $$#### (( ((  �  
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  )60  :يس(  
  .!؟»پرستي نكنيد اي فرزندان آدم آيابا شما پيمان نبستم كه شيطان«

  : فرمايد  مي» پرستي ن انسا«دربارة 

� #### ÿÿ ÿÿρρρρ ää ää‹‹‹‹ ss ssƒƒƒƒ ªª ªªBBBB $$ $$#### öö ööΝΝΝΝ èè èèδδδδ uu uu‘‘‘‘$$$$ tt tt6666 ôô ôômmmm rr rr&&&& öö ööΝΝΝΝ ßß ßßγγγγ uu uuΖΖΖΖ≈≈≈≈ tt tt6666 ÷÷ ÷÷δδδδ ââ ââ‘‘‘‘ uu uuρρρρ $$$$ \\ \\////$$$$ tt tt//// öö öö‘‘‘‘ rr rr&&&&  ÏÏ ÏÏ ii iiΒΒΒΒ ÂÂ ÂÂχχχχρρρρ ßß ßßŠŠŠŠ «« ««!!!! $$ $$#### yy yyxxxx‹‹‹‹ ÅÅ ÅÅ¡¡¡¡ yy yyϑϑϑϑ øø øø9999 $$ $$#### uu uuρρρρ 

šš šš∅∅∅∅ öö öö//// $$ $$#### zz zzΝΝΝΝ tt ttƒƒƒƒ öö öö���� tt ttΒΒΒΒ !! !!$$$$ tt ttΒΒΒΒ uu uuρρρρ (( ((#### ÿÿ ÿÿρρρρ ãã ãã���� ÏÏ ÏÏΒΒΒΒ éé éé&&&& �� ��ωωωω ÎÎ ÎÎ)))) (( ((#### ÿÿ ÿÿρρρρ ßß ßß‰‰‰‰ çç çç6666 ÷÷ ÷÷èèèè uu uu‹‹‹‹ ÏÏ ÏÏ9999 $$$$ YY YYγγγγ≈≈≈≈ ss ss9999 ÎÎ ÎÎ)))) #### YY YY‰‰‰‰ ÏÏ ÏÏmmmm≡≡≡≡ uu uuρρρρ ((   )31  :توبه(  �  ))
مسيح پسر مريم را به ربوبيت گرفتند، ) و بويژه(علماي ديني و راهبان خويش «

  .!»اند كه خداي يگانه را بندگي كنند با آنكه تنها مأمور شده
  : گويد » پرستي هوي«دربارة 

� || ||MMMM ÷÷ ÷÷ƒƒƒƒ uu uu uu uu‘‘‘‘ rr rr&&&& ÇÇ ÇÇ tt ttΒΒΒΒ xx xx‹‹‹‹ ss ssƒƒƒƒ ªª ªªBBBB $$ $$#### ………… çç ççµµµµ yy yyγγγγ≈≈≈≈ ss ss9999 ÎÎ ÎÎ)))) çç ççµµµµ1111 uu uuθθθθ yy yyδδδδ �  )43  :فرقان(  
  .!؟»آيا ديدي كسي را كه هواي نفسِ خود را به خدايي گرفته است«

  : فرمايد  مي» پرستي 1طاغوت«دربارة 

� ss ss (( ((####ρρρρ ßß ßß‰‰‰‰ çç çç6666 ôô ôôãããã $$ $$#### ©© ©©!!!! $$ $$#### (( ((####θθθθ çç çç7777 ÏÏ ÏÏ⊥⊥⊥⊥ tt ttGGGG ôô ôô____ $$ $$#### uu uuρρρρ || ||NNNNθθθθ ää ääóóóó≈≈≈≈ ©© ©©ÜÜÜÜ9999 $$ $$#### ((   )36  :نحل(  �  ))
  .»غوت اجتناب ورزيدااز طخدا را بندگي كنيد و «

  : فرمايد  كند و مي بين انسان و خدا را در عبادت، نفي مي» ميانجيگري«، اعتقاد به قرآن

� (( ((#### þþ þþθθθθ ßß ßßϑϑϑϑ‹‹‹‹ ÉÉ ÉÉ)))) tt ttGGGG óó óó™™™™ $$ $$$$$$ ss ssùùùù ÏÏ ÏÏµµµµ øø øø‹‹‹‹ ss ss9999 ÎÎ ÎÎ)))) çç ççννννρρρρ ãã ãã���� ÏÏ ÏÏ���� øø øøóóóó tt ttGGGG óó óó™™™™ $$ $$#### uu uuρρρρ 33 33 ×× ××≅≅≅≅ ÷÷ ÷÷ƒƒƒƒ uu uuρρρρ uu uuρρρρ tt tt ÏÏ ÏÏ.... ÎÎ ÎÎ#### ôô ôô³³³³ ßß ßßϑϑϑϑ ùù ùù==== ÏÏ ÏÏ jj jj9999 �  )لت6  :فص(  
  1.»به سوي خدا مستقيماً روي آوريد و از او آمرزش بخواهيد و واي بر مشركان«

_________________________________________________________________________ 

الطّاغوت : نويسد  مي» المفردات في غريب القرآن«در كتاب ) ي هجر502متوفي در (راغب اصفهاني  -1
هر متجاوزي را طاغوت گويند و هر معبودي را جز  = عبارة عن كل متعد و كل معبود من دون اهللا

 .ندنخدا طاغوت خوا
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اند و در برابر آنها إظهار خاكساري   به واليت اشخصي تن در دادهقرآن كساني را كه
كنند تا آنان واسطه شوند و ايشان را به خدايتعالي نزديك سازند دروغگو  و چاكري مي
  : گويد  شمارد و مي و ناسپاس مي

� ŸŸ ŸŸωωωω rr rr&&&& ¬¬ ¬¬!!!! ßß ßßƒƒƒƒ ÏÏ ÏÏ ee ee$$$$!!!! $$ $$#### ßß ßßÈÈÈÈ ÏÏ ÏÏ9999$$$$ ss ssƒƒƒƒ øø øø:::: $$ $$#### 44 44 šš šš ÏÏ ÏÏ%%%% ©© ©©!!!! $$ $$#### uu uuρρρρ (( ((####ρρρρ ää ää‹‹‹‹ ss ssƒƒƒƒ ªª ªªBBBB $$ $$#### ∅∅∅∅ ÏÏ ÏÏΒΒΒΒ ÿÿ ÿÿ ÏÏ ÏÏµµµµ ÏÏ ÏÏΡΡΡΡρρρρ ßß ßßŠŠŠŠ uu uu !! !!$$$$ uu uuŠŠŠŠ ÏÏ ÏÏ9999 ÷÷ ÷÷ρρρρ rr rr&&&& $$$$ tt ttΒΒΒΒ 

öö ööΝΝΝΝ èè èèδδδδ ßß ßß‰‰‰‰ çç çç6666 ÷÷ ÷÷èèèè tt ttΡΡΡΡ �� ��ωωωω ÎÎ ÎÎ)))) !! !!$$$$ tt ttΡΡΡΡθθθθ çç çç//// ÌÌ ÌÌ hh hh���� ss ss)))) ãã ãã‹‹‹‹ ÏÏ ÏÏ9999 ’’’’ nn nn<<<< ÎÎ ÎÎ)))) «« ««!!!! $$ $$#### ## ##’’’’ ss ss∀∀∀∀ øø øø9999 ãã ãã———— ¨¨ ¨¨ββββ ÎÎ ÎÎ)))) ©© ©©!!!! $$ $$#### ãã ããΝΝΝΝ ää ää3333 øø øøtttt ss ss†††† óó óóΟΟΟΟ ßß ßßγγγγ oo ooΨΨΨΨ ÷÷ ÷÷MMMM tt tt//// ’’’’ ÎÎ ÎÎûûûû $$$$ tt ttΒΒΒΒ öö ööΝΝΝΝ èè èèδδδδ ÏÏ ÏÏµµµµ‹‹‹‹ ÏÏ ÏÏùùùù 

šš ššχχχχθθθθ àà àà���� ÎÎ ÎÎ==== tt ttGGGG øø øøƒƒƒƒ ss ss†††† 33 33 ¨¨ ¨¨ββββ ÎÎ ÎÎ)))) ©© ©©!!!! $$ $$#### ŸŸ ŸŸωωωω ““““ ÏÏ ÏÏ‰‰‰‰ ôô ôôγγγγ tt ttƒƒƒƒ ôô ôô tt ttΒΒΒΒ uu uuθθθθ èè èèδδδδ ÒÒ ÒÒ>>>> ÉÉ ÉÉ‹‹‹‹≈≈≈≈ xx xx.... ÖÖ ÖÖ‘‘‘‘$$$$ ¤¤ ¤¤���� ŸŸ ŸŸ2222 �  )3  :زمر(  
آگاه باشيد دين خالص از آن خدا است و كسانيكه غير از خدا، به اوليائي «

كنيم مگر كه به خدا  كه ما آنها را بندگي نمي) گويند و مي(اند   شدهمتوسل
نزديكمان كنند، خداوند ميانشان در مورد اختالف آنها حكم خواهد كند و خدا 

  .»كند كسي را كه دروغگو و كُفران پيشه است هدايت نمي
در آنجا كه  –نهادن بر قوانين غير خدا  نمايد كه گردن عالوه بر اينها، قرآن تصريح مي
  : خوانيم   شرك است، چنانكه مي–خداوند اجازة قانونگذاري نداده 

� ÷÷ ÷÷ΠΠΠΠ rr rr&&&& óó óóΟΟΟΟ ßß ßßγγγγ ss ss9999 (( ((#### àà ààσσσσ ¯¯ ¯¯≈≈≈≈ ŸŸ ŸŸ2222 uu uu#### àà àà°°°° (( ((####θθθθ ãã ãããããã uu uu#### ŸŸ ŸŸ°°°° ΟΟΟΟ ßß ßßγγγγ ss ss9999 zz zz ÏÏ ÏÏ ii iiΒΒΒΒ ÉÉ ÉÉ ÏÏ ÏÏ ee ee$$$$!!!! $$ $$#### $$$$ tt ttΒΒΒΒ öö ööΝΝΝΝ ss ss9999 .. ..ββββ ss ssŒŒŒŒ ùù ùù'''' tt ttƒƒƒƒ ÏÏ ÏÏµµµµ ÎÎ ÎÎ//// ªª ªª!!!! $$ $$#### 44 44  �  
  )21  :شوري(  

                                                                                                                                                    

د تفاوت دار» موالهفاستقي«همراه شده و با عبارت » إلي«در آيه كريمه با » استقيموا«دقّـت شود، فعل  -1

فاستووا إليه بالتّوحيد و إخالص «: نويسد  حظه است كه زمخشري در معناي آيه ميبنا بر همين مال
العبادة غير ذاهبين يميناً و شماالً و الملتفتين إلي ما يسول لكم الشّيطان من إتّخاذ األولياء و 

در بندگي، مستقيماً به با توحيد و إخالص «:  يعني »الشّفعاء و توبوا إليه مما سبق لكم من الشّرك

كه شما را به گرفتن هاي شيطان توجه نكنيد  سوي خدا روي آوريد و به راست و چپ نرويد و به فريب
 .»كند و از شرك گذشته خود به سوي خدا توبه آوريد ان تشويق مياولياء و شفيع
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إذن خدا، راه و آييني براي آنها  اند كه بي آيا ايشان شريكاني براي خدا پذيرفته«
  .!؟»اند رّر داشتهمق

را ماية ضاللت و ) يعني محاكم غيرخدايي(قرآن، سپردن حكميت به طاغوت 
  : شمارد، چنانكه آمده است  دورشدن از توحيد مي

� tt ttββββρρρρ ßß ßß‰‰‰‰ƒƒƒƒ ÌÌ ÌÌ���� ãã ããƒƒƒƒ ββββ rr rr&&&& (( ((#### þþ þþθθθθ ßß ßßϑϑϑϑ xx xx....$$$$ yy yy⇔⇔⇔⇔ tt ttFFFF tt ttƒƒƒƒ ’’’’ nn nn<<<< ÎÎ ÎÎ)))) ÏÏ ÏÏNNNNθθθθ ää ääóóóó≈≈≈≈ ©© ©©ÜÜÜÜ9999 $$ $$#### ôô ôô‰‰‰‰ ss ss%%%% uu uuρρρρ (( ((#### ÿÿ ÿÿρρρρ ââ ââMMMM ÉÉ ÉÉ∆∆∆∆ éé éé&&&& ββββ rr rr&&&& (( ((####ρρρρ ãã ãã���� àà àà���� õõ õõ3333 tt ttƒƒƒƒ  ÏÏ ÏÏµµµµ ÎÎ ÎÎ//// 

ßß ßß‰‰‰‰ƒƒƒƒ ÌÌ ÌÌ���� ãã ããƒƒƒƒ uu uuρρρρ ßß ßß≈≈≈≈ ss ssÜÜÜÜ øø øø‹‹‹‹ ¤¤ ¤¤±±±±9999 $$ $$#### ββββ rr rr&&&& öö ööΝΝΝΝ ßß ßßγγγγ ¯¯ ¯¯==== ÅÅ ÅÅÒÒÒÒ ãã ããƒƒƒƒ KK KKξξξξ≈≈≈≈ nn nn==== || ||ÊÊÊÊ #### YY YY‰‰‰‰‹‹‹‹ ÏÏ ÏÏèèèè tt tt//// �  )60  :نساء(  
اند تا آنرا انكار  گذارند با اينكه مأمور شدهاطاغوت وخواهند داوري را به  مي«

خواهد آنان را به بيراهه كشاند و در گمراهيِ دور از حق  كنند و شيطان مي
  .»افكند

! گويد اطاعت از مشركان در آداب و سننِ نادرستِ ايشان شرك است قرآن مي
  : خوانيم  نكه در سورة أنعام ميچنا

� ÷÷ ÷÷ββββ ÎÎ ÎÎ)))) uu uuρρρρ öö ööΝΝΝΝ èè èèδδδδθθθθ ßß ßßϑϑϑϑ çç ççGGGG ÷÷ ÷÷èèèè ss ssÛÛÛÛ rr rr&&&& öö ööΝΝΝΝ ää ää3333 ¯¯ ¯¯ΡΡΡΡ ÎÎ ÎÎ)))) tt ttββββθθθθ ää ää.... ÎÎ ÎÎ#### ôô ôô³³³³ çç ççRRRR mm mmQQQQ �  ) 121: أنعام(  
  .!»اگر ايشان را اطاعت كنيد، شما هم مشرك خواهيد بود«

:  اعالم داشته است �شرك در اسالم با چنان وسعتي معرّفي شده كه پيامبر خدا

ترديد  ركس به غير خدا سوگند ياد كند بيه«:  يعني 1»من حلف بغير اهللا فقد أشرك«
  .!»شرك آورده است

ها و نظر قربانيها و  طلسم«:  يعني 2»لة شركإن الرقي و التمائم و التو«: و نيز 
  .!»افسونها شرك است

_________________________________________________________________________ 

 و التّاج الجامع 51حه مستدرك الوسائل نوري، چاپ سنگي طهران، المجلد الثّالث، كتاب األيمان، صف -1
 .75ر، الجزء الثّالث، صفحه ، چاپ مص�لألصول في أحاديث الرّسول

 .ماجه ، به نقل از صحيح ابوداود سنن ابن227، صفحه �التّاج الجامع لألصول في أحاديث الرّسول -2
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  .!»فال بد زدن، شرك است«:  يعني 1»الطيرة شرك«: و نيز 

طلبي و رياكاري  جاه«:  يعني 2» الخفية و الريا شركالشهوة«: و همچنين فرمود 
  .!»شرك است

الشرك في أمتي، أخفي من دبيت النمل علي الصفا «:  فرمود �و باالخره پيامبر
 در أمت من از حركت مور بر كوه صفا در شب  شرك«:  يعني 3»في اليلة الظلماء

  4.!»تر است تاريك، نهان
يان آورده و  چه كسي به اين شكل از شرك سخن به م�آيا در محيط پيامبر اسالم

  !امروز كدام آيين توحيدي با شرك به خدا، اينگونه سر ناسازگاري دارد؟
الصلت و أمثالش از چنين تعاليمي برخودار بودند و بدينگونه  كجا أميه بن أبي

  !اند؟ گسترده و ژرف از توحيد و شرك سخن گفته
ن أبي الصلت و دربارة أميه ب! نموده» تجديد دروغ«! نويس جديد در اينجا سيره

  : نويسد  مي
اميه بن ابوصلت كه از اهل طائف و قبيلة بني ثقيف و معاصر حضرت محمد بود [

  (!!) كرد پرستي دعوت مي مردم را به خداشناسي و يزدانيكي از مشاهير حنفاء است كه 

_________________________________________________________________________ 

ده است زدن نهي نش ، به نقل از صحيح ابوداود صحيح ترمذي، البته فال نيك222همان كتاب، صفحه  -1
آمد حوادثِ نيك به خداوند اميدوار شده و در انتظار رحمت باشد به انحراف  يعني اگر كسي از پيش

 .بيند نيافتاده است و زياني از اين روحيه نمي
 .43اجامع الصغير في أحاديث البشير النذير، اثر سيوطي، چاپ مصر، الجزء الثاني، صفحه  -2
 .42حه همان كتاب، الجزء الثاني، صف -3
زيرا در بسياري از موارد، شرك با نيات باطنيِ افراد كه بر همه پنهانند پيوند دارد مانند رياكاري در  -4

 .حال نماز و انفاق و جز اينها
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كرد و با راهبان و علماي يهود و مسيحي به گفتگو  او زياد به شام سفر مي
 آنجا بود كه خبر ظهور محمد را شنيد و معروف است كه آن دو را در. پرداخت مي

من بيش : مالقاتي دست داد ولي او اسالم نياورد و به طائف رفت و به ياران خود گفت 
ها اطّالع دارم و عالوه بر اين، زبان آرامي و عبراني نيز  از محمد از كتاب و أخبار ملّت

در صحيح بخاري حديثي از حضرت رسول . ستمدانم پس به نبوت أحقّ و أولي ه مي
أميه بن . يعني نزديك بود. الصلت أن يسلم(!!) كاد أميه بن أبو: هست كه فرمود 
  ) كتاب27صفحة ]. (أبوصلت ايمان آورد

نويس  در اينباره آنچه در كتب سيره و آثار آمده از مقولة ديگر است و با روايت سيره
  .كند تفاوت دارد ود را ذكر نميكه غالباً مأخذ گفتار خ! جديد

پرستي به وسيلة أميه بن أبي الصلت   در كتب سيره از دعوت مردم به يزدانأوالً
و اگر أميه، گاهي شعري سروده باشد در همان حد است كه ذكرش پيش !! خبري نيست

پرستان قريش مواالت داشت و آنها را  اند او با بت از اين گذشت بويژه كه نوشته
» ابن كثير«! شان در جنگ بدر، اشعار بليغ سرودشدگان اي و در سوك كشته! ستود يم

  : نويسد  دربارة وي مي

متداحهم و رثي أهل بدر من ي مواالة المشركين و مناصرتهم و اصار إل«
به «: يعني )  سورة أعراف181تفسير ابن كثير، ذيل آيه (» المشركين بمرثاة بليغة
ي و ستايش ايشان پيوست و در سوك مشركانِ جنگ بدر اشعار دوستي با مشركان و يار

  .!»بليغ سرود
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پرستي باز داشته بود،  پرستي فراخوانده و از بت اگر أميه بطور جدي مردم را به يزدان
پرستان قريش چنين روابط دوستانه و گرمي داشته باشد، بلكه  توانست با بت هرگز نمي

  ! روبرو گرديد� چنانكه پيامبر1شد يبا مخالفتهاي سخت آنان روبرو م

 را �اينكه نويسنده گويد أميه بن أبي الصلت در شام بود كه خبر ظهور محمدثانياً 
د او در بحرين بود، چنانكه ابن ننويس شنيد، برخالف گزارش مورخان است كه مي

  : عساكر آورده 

ماني سنين، ثم  فأقام أمية بالبحرين ث����خرج إلي البحرين و تنبأ رسول اهللا«
 المنار، الجزء التّاسع، – 164الدر المنثور، اثر سيوطي، الجزء الثالث، صفحة  (.»قدم

  )411صفحة 
 به نبوت �أميه بن أبي الصلت به سوي بحرين رهسپار شد و پيامبر اسالم«: يعني 

  .»مبعوث گرديد و أميه هشت سال در بحرين ماند، سپس بازگشت

معروف است آن دو را مالقاتي دست داد : گويد كه ! يس جديدنو  آنچه سيرهثالثاً
ولي او اسالم نياورد و گفت من بيش از محمد از كتاب و اخبار اطّالع دارم و زبان 

و چيزي كه در تاريخ گزارش شده با ! دروغي ديگر است! دانم آرامي و عبراني را نيز مي
  : نويسد  مي» النبويهالسيره «ابن كثير در كتاب . اين سخن تفاوت دارد

يا ابن عبدالمطلب ما هذا الذي : فخرج حتي قدم عليه مكة فلقيه، فقال «
أن أكلمك  إني اريد: قال . أقول إني رسول اهللا و أن ال إله إال هو: تقول؟ قال 

_________________________________________________________________________ 

ها   همينكه بيزاري خود را از بت– يكي از حنفاء –چنانكه در تاريخ آمده، زيد بن عمرو بن نوفل  -1
السيرة النبوية، . ( مضروب و از مكّه رانده شد– پدر خليفه دوم – آشكار كرد به دست عمويش خطّاب

 ).48 و السيرّة النبوية، اثر حافظ ذهبي، صفحه 231اثر ابن هشام، صفحه 
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فتحب أن آتيك وحدي أوفي جماعة من : قال . فموعدك غدا: قال . فعدني غدا
أي  : ����رسول اهللا: جماعة من أصحابك؟ فقال أصحابي و تأتيني وحدك أوفي 

غدا  فإني آتيك في جماعة، فإت في جماعة فلما كان الغد: قال . ذلك شئت
 معه نفر من أصحابه حتي ����و غدا رسول اهللا: قال. أمية في جماعة من قريش

نشد الشعر، حتي إذا أفبدأ أمية فخطب ثم سجع ثم : قال . جلسوا في ظل الكعبة
بسم اهللا الرحمن  : (����فقال رسول اهللا. أجبني يا ابن عبدالمطلب: ال فرغ الشعر ق

حتّي إذا فرغ منها و ثب أمية يجر رجليه؛ ...)  يس، و القرآن الحكيم .الرحيم
هل : فقالوا . أشهد أنه علي الحق: ما تقول يا أمية؟ قال : فتبعته قريش، يقولون 

 ����لي الشام و قدم رسول اهللاثم خرج أميه إ. حتي أنظر في أمره: تتبعه؟ قال 
المدينة، فلما قتل أهل بدر قدم أمية من الشام حتي نزل بدرا، ثم ترحل يريد 

و ما : قال . أريد محمدا: يا أبا الصلت ما تريد؟ قال :  فقال قائل ����رسول اهللا
أتدري من في القليب؟ : قال ! أومن به والقي إليه مقاليد هذا األمر: تصنع؟ قال 

 و أمه –بنا خالك بن ربيعة و شيبة بن ربيعة و هما افيه عتبة : قال . ال: قال 
 فجدع أذني ناقته و قطع ذنبها ثم وقف علي القليب –ربيعة بنت عبد شمس 

ثم رجع إلي ... ماذا ببدر فالعقنقل من مرازبة جحاجح القصيدة إلي آخرها : يقول 
  )133األول، صفحة سيرة ابن كثير، الجزء ( .»مكة و الطائف و ترك اإلسالم

اي پسر :  مالقات كرد و پرسيد �أميه بن أبي الصلت به مكّه آمد و با پيامبر«: يعني 
سخنم اين است كه من فرستادة خدا :  پاسخ داد �عبدالمطلّب سخن تو چيست؟ پيامبر
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خواهم با تو در اين  أميه گفت من مي. هستم و جز او هيچ كس شايستة بندگي نيست
فردا موعد تو :  فرمود �پيامبر. دا به ديدارت آيمگويم مرا وعده دِه تا فرباره سخن 

آيا دوست داري كه به تنهايي تو را ديدار كنم يا با گروهي از : أميه باز پرسيد . باشد
اي از يارانت  كني يا با دسته يارانم به مالقاتت آيم؟ و تو نيز به تنهايي مرا ديدار مي

اي خواهم  من با عده: أميه گفت . را كه تو بخواهيهر كدام : داد  پاسخ �آيي؟ پيامبر مي
  .آمد تو نيز با گروهي بيا

 آمد و با پيامبر نيز برخي از �اي از قريشيان نزد پيامبر روز بعد أميه در ميان دسته
آنگاه أميه آغاز سخن كرد، إبتداء . أصحاب وي همراه بودد تا آنكه در ساية كعبه نشستند

خواني »شعر«بر زبان آورد و بعد به ) يعني نثر مقفّي(» سجع«خواند و سپس » خطبه«
اينك اي پسر عبدالمطلّب مرا :  گفت �چون از شعر فراغت يافت به پيامبر! پرداخت
چون قرأت ...) يس، و القرآن الحكيم. بسم اهللا الرحمن الرحيم: (پيامبر گفت ! پاسخ ده

رفتن  جاي برخاست و به راه افتاد اما به درستي توانِ راهسوره را به پايان برد، أميه از 
اي أميه رأي تو چيست أميه : قريش نيز در پي او روان شدند و از وي پرسيدند ! نداشت
آيا او را پيروي خواهي : قريشيان پرسيدند ! دهم كه او بر حق است گواهي مي: گفت 

 به �سپس به شام رفت و پيامبر! شه كنمتا اينكه در كار او اندي: كرد؟ أميه پاسخ داد 
پيش آمد و به شكست مشركان قريش انجاميد، آنگاه » بدر«مدينه هجرت نمود و جنگ 

بود  و به جايگاهي كه جنگ در آنجا رخ داده) و آهنگ مدينه كرد(أميه از شام بازگشت 
نايانش  برود، در آن هنگام با يكي از آش�رسيد و قصد داشت تا به ديدار رسول خدا

» محمد«قصد ديدار : كجا روي گفت خواهي به  اي أباصلت مي:  او پرسيد روبرو شد و
خواهم به او ايمان آورم و  مي: خواهي بكني؟ أميه جواب داد  چه مي: پرسيد ! را دارم

چه » بدر«داني كه در چاه  هيچ مي: آن مرد گفت !! كليدهاي اين امر را به سويش افكنم
عتبه و شيبه دو پسر ) اجساد( اين چاه در: گفت ! نه: د؟ أميه پاسخ داد نا كساني افتاده
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 أميه بن –و مقصودش از ربيعه دختر عبدشمس بود ! ... هاي تو  داييربيعه هستند، پسر
و دو گوش شتر مادة خود را بريد و ) از شنيدن اين سخن حالش ديگر شد(الصلت  أبي

هايش با اين   ايستاد و اشعاري در سوك پسر داييسپس بر سر چاه! دم آن را قطع كرد
  : مطلع سرود 

  ماذا ببدر فالعقنقل 
  

  بة جحاجحمن مراز  
  

  1.»آنگاه به مكّه بازگشت و به طائف رفت و اسالم را ترك نمود
اين گزارش را ابن كثير از ابن عساكر و او از ابن شهاب زهري آورده است و روايت 

 سال بدون ذكر 23شود غير از آن چيزي است كه نويسندة  مذكور چنانكه مالحظه مي
  .كند مأخذ حكايت مي
: در صحيح بخاري حديثي از حضرت رسول هست فرمود: [نويسد كه  رابعاً آنچه مي

]!  يعني نزديك بود أميه بن ابوصلت ايمان آوردكاد أمية بن أبوا لصلت أن يسلم
! ست ولي نه با اين شكل مغلوطهرچند حديث مزبور در صحيح بخاري گزارش شده ا

_________________________________________________________________________ 

و » عاطفه«دهد كه أميه بن أبي الصلت به حكم شاعر منشي در نزاع ميان  اين سند به خوبي نشان مي -1
كند و  اي است كه اسالم آنرا توصيه مي و اين درست برعكس روحيهجانب عاطفه را رعايت كرد » حق«

البتّه همة شاعران، . »است اي تر از هر عالقه و رابطه پيوند با حق، واالتر و مقدس«: دهد كه  تعليم مي
و مغرور از ! ودخ نبوده و نيستند ولي از كساني چون او كه سرمست از أشعار هاي چون أمي داراي روحيه

آورده » األغاني«در كتاب » ابوالفراج اصفهاني«. رود بود، بيش از اين انتظار نمي!! »هاي اين أمركليد«
خوان عبداهللا را  اشعاري سرود و كنيزكان آوازه» عبداهللا بن جدعان«است كه أميه بن أبي الصلت در مدح 

ابوالفرج «اثر » ألغانيا«به كتاب !! (خواري وي بودند از عبداهللا جايزه گرفت كه ويژه مجلس شراب
البتّه چنين شاعري را شاعر متعهد ).  رجوع شود327طبع دارالكتب، الجزء الثّامن، صفحه » اصفهاني

و بنابر اين توقّع نبايد داشت ! توان شمرد هر چند از دينداري سخن گويد و به شام و دمشق سفر كند نمي
 .مارد و در راه خدا پاي بر عواطف خويش نهدكه چنين شاعري، پيوند با حق رااز همه چيز واالتر ش
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روايت بخاري ! كند از مقدمات زبان عربي مي! يدنويس جد كه داللت بر ناآگاهي سيره

  : إن أصدق كلمة قالها شاعر قول لبيد  : ����قال رسول اهللا: بدين صورت آمده 
  ) ...أال كل شيء ما خال اهللا باطل(

  .و كاد أمية بن أبي الصلت أن يسلم
إليه واقع شود با  هنگامي كه مضاف» أب به معناي پدر«داند واژة  يكسي كه هنوز نم

بايد » أميه بن أبي الصلت» «اميه بن ابوالصلت«و بنابراين بجاي » واو«آيد نه با  مي» ياء«
ورزد و بر  نويسي كند؟ چگونه جسارت مي دهد سيره بنويسد، چگونه به خود حقّ مي

  !ورد؟آ كريم بلحاظ ادبي، ايراد ميقرآن 

   فإن كنت تدري فهذا مصيبة
  

  و إن كنت التدري فالمصيبة أعظم  
  

   اين ماتم استگويي خطا،  داني و مي گركه مي
  1!.گويي، مصيبت أعظم است داني و مي ور نمي

  
  
  
  

_________________________________________________________________________ 

 .ترجمه بيت از نويسنده است -1



 

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  

  
  

  

  وم سفصل 
  

   پيامبررسالت

  

  

  
 . آمده است»رسالت« سال تحت عنوان 23اين فصل در كتاب * 



 

  !غرض خاورشناسان بي
  : كند  سومين فصل كتاب خود را چنين آغاز مي! نام و نشان نويسندة بي

 آدم – كريمر – گولدزيهر –نلدكه : اين اواخر محققان بزرگي از باختريان چون در [
ها دانشمند ديگر در تاريخ پيدايش و نشو و نماي اسالم، در تنظيم و  و ده.  بالشر–متز 

 الت و بسط و نموت پيدايش حديث و تحوتفسير قرآن و شأن نزول آيات آن، در كيفي
بين تحقيق   و مسئله را صرفاً از لحاظ علمي زير ذرهداري كرده آن، تحقيقات دامنه

اند و در تحقيقات و  آوردن شأن اسالم نشان نداده گذاشته و هيچگونه تعصبي در پائين
اما با كساني كه تعصب . اند تتبعات خود از مستندات و منابع موثّق اسالمي استفاده كرده

طلب و در ادعاي  ا ماجراجو، رياستديني، بينش آنها را تار كرده و حضرت محمد ر
اي براي نيل به مقصد شخصي و رسيدن به  نبوبت دروغگو خوانده و قرآن را وسيله

اند، اگر اينان همين عقيده را دربارة حضرت موسي و عيسي ابراز  رياست و قدرت گفته
داشتند، مطلبي بود و از موضوع بحث ما خارج ولي آنها موسي و عيسي را مأمور  مي

هاي آنان ديده  پسند در گفته چرا؟ هيچگونه دليل عقل! دانند و محمد را نه خدا مي
با اينان خوب است نخست در أصل نبوت گفتگو كرد؛ چرا نبوت را يك امر . شود نمي

 كردن آن برآيند و آنگاه يكي را يندانند تا در مقام سبك سنگ ضروري و مسلّم مي
  ) كتاب31 و 30صفحة (]. تصديق و ديگري را إنكار كنند

شايد اين سخنان براي برخي از خوانندگان ماية شگفتي شود كه از چه رو، نويسنده 
و آن حضرت را از !  همت گماشته؟�در آغاز اين فصل، به دفاع از پيامبر اسالم

 و �طلبي و ادعاي دروغينِ نبوت پاك شمرده است چطور با كساني كه موسي رياست
كنند به جدل   را انكار مي�اند ولي رسالت محمدي  پذيرفته را به نبوت�عيسي
اگر ... اما ! گويد گويي يكي از مبلّغان و مدافعان اسالم است كه سخن مي! خيزد؟ برمي

اين خوانندگان اندكي شكيبايي ورزند و برداشت نويسنده را از سخنان خود مورد توجه 
شوند   و ضمناً با روش مداوم او نيز آشنا مي!اي جز اين خواهند رسيد قرار دهند به نتيجه
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آيد  گيرد و از درِ دوستي درمي اي منصفانه به خود مي كه معموالً در گام نخستين، چهره
و صحنه ! ورزد گذرد كه از دروغ و تهمت و ناروا دربارة اسالم دريغ نمي ولي ديري نمي

  !نمايد را به كلّي واژگونه مي
ج گفتار وي بپردازيم سزاوار است تا در همين مقدمه تأمل اينك پيش از آن كه به نتاي

  .كنيم و مواضع انحراف آن را نشان دهيم
كند كه در اين اواخر محقّقان بزرگي از باختريان چون  عقيده مي نويسنده اظهار

و غيرهما در تاريخ پيدايش و نشو و نماي اسالم، در تنظيم و » گولدزيهر«، »نولدكه«
!! »هيچگونه تعصبي«أن نزول آيات و پيدايش و تحوالت حديث بدون تفسير قرآن و ش

  !اند به تحقيقات خالص علمي دست زده
ورزي  هاي دشمني و غرض چنين نيست؛ بلكه در آثار اغلب خاورشناسان نشانه

  !بت به اسالم، نمايان استسن
  : و به قول قرآن كريم 

� ôô ôô‰‰‰‰ ss ss%%%% ÏÏ ÏÏNNNN yy yy‰‰‰‰ tt tt//// ââ ââ !! !!$$$$ ŸŸ ŸŸÒÒÒÒ øø øøóóóó tt tt7777 øø øø9999 $$ $$#### ôô ôô ÏÏ ÏÏΒΒΒΒ öö ööΝΝΝΝ ÎÎ ÎÎγγγγ ÏÏ ÏÏδδδδ≡≡≡≡ uu uuθθθθ øø øøùùùù rr rr&&&& $$$$ tt ttΒΒΒΒ uu uuρρρρ ‘‘‘‘ ÏÏ ÏÏ���� ÷÷ ÷÷‚‚‚‚ èè èè???? öö ööΝΝΝΝ èè èèδδδδ ââ ââ‘‘‘‘ρρρρ ßß ßß‰‰‰‰ ßß ßß¹¹¹¹ çç çç#### tt tt9999 øø øø.... rr rr&&&& 44 44 �  
  )118  :آل عمران(  

و همچنين اكثريت قريب به اتّفاق ايشان، جاهالنه با دقايق قرآن وحقايق اسالم 

در اينجا ما دو تن از اين .  هستند»الناس أعداء ماجهلوا«: و مصداق ! شوند روبرو مي
گزينيم و چند نمونه از  قومند، برمي! برا كه از اعالم و اعاجي! »خاورشناسان نامدار«

آوريم تا سوءنيت حضرات بر همه روشن   و قرآن مي�داوريهاي ايشان را دربارة پيامبر
 شود و نيز معلوم گردد كه معلومات اين قبيل خاورشناسان دربارة اسالم تا چه حد

  !است؟
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» بالشر«آلماني است و ديگري » گولدزيهر« خاورشناس پرآوازه، يكي واين د
بيست و سه «بخش كتاب  زينت! »محقّقان بزرگ«فرانسوي كه نام هر دو تن به عنوان 

  !شده است» سال

و العقيدة «: چند كتاب در دسترس داريم، يكي از آنها با عنوان » گولذزيهر«از 

كتاب كوچكي را تحت عنوان » بالشر«به عربي ترجمه شده و از » الشريعة في اإلسالم
» QUE SAIS – JEدانم  چه مي«در اختيار داريم كه در مجموعة » LECORAN=قرآن «

  .اند به چاپ رسيده است و مقدمة مشهور او را بر قرآن اخيراً به فارسي ترجمه كرده
  : گويد  اينست كه مي» گولدزيهر«از جملة آراء 

آن سخناني كه محمد به عنوان وحي در سرزمين مكّه پراكنده ساخت اشاره به «
  )17العقيده و الشّريعه، صفحة  (12!!.»كرد اي نمي  تازهديانت

نبود اي  هيچ انديشه كرده كه آيين پيامبر اسالم، ديانت تازه» گولدزيهر«راستي آقاي 
ها دادند؟ چرا  چرا يارانش را شكنجه! ها با پيامبر به مخالفت برخاستند؟ چرا مكّي

د؟ چرا هنگاميكه به مدينه هجرت اش ريختند تا او را به قتل رسانن شب به خانه نيمه
نمود، دست از دشمني با وي برنداشتند؟ چرا جنگ بدر و اُحد و خَندق را به راه 

هاي مكّيِ أنعام و  و اگر دين پيامبر مثالً همانند آيين يهود بود چرا در سوره! انداختند؟
ابش از و حس) 161: األنعام ( است � بر آيين ابراهيم�مبرنحل تصريح شده كه پيا

  : خوانيم  چنانكه مي!  جدا است؟)مراسم روز شنبه(يهود و 

_________________________________________________________________________ 

 !»نان پنهان كرده بزرگتر استهاي آ ي كه سينه اهايشان پيدا شده و كينه دشمني از گفته «-1

 محمد في أرض والوحي الذي نشره«: اند   كرده را چنين ترجمه» گلدزيهر«مترجمان عربي، عبارت  -2
 !.»يشير إلي دين جديدمكة لم يكن ل



 خيانت در گزارش تاريخخيانت در گزارش تاريخخيانت در گزارش تاريخخيانت در گزارش تاريخ

 

188188188188

� ss ss §§ §§ΝΝΝΝ èè èèOOOO !! !!$$$$ uu uuΖΖΖΖ øø øøŠŠŠŠ yy yymmmm ÷÷ ÷÷ρρρρ rr rr&&&& yy yy7777 øø øø‹‹‹‹ ss ss9999 ÎÎ ÎÎ)))) ÈÈ ÈÈββββ rr rr&&&& ôô ôôìììì ÎÎ ÎÎ7777 ¨¨ ¨¨???? $$ $$#### ss ss'''' ©© ©©#### ÏÏ ÏÏΒΒΒΒ zz zzΟΟΟΟŠŠŠŠ ÏÏ ÏÏδδδδ≡≡≡≡ tt tt���� öö öö//// ÎÎ ÎÎ)))) $$$$ ZZ ZZ����‹‹‹‹ ÏÏ ÏÏΖΖΖΖ yy yymmmm (( (( $$$$ tt ttΒΒΒΒ uu uuρρρρ tt ttββββ%%%% xx xx.... zz zz ÏÏ ÏÏΒΒΒΒ 

tt tt ÅÅ ÅÅ2222 ÎÎ ÎÎ#### ôô ôô³³³³ ßß ßßϑϑϑϑ øø øø9999 $$ $$#### ∩∩∩∩⊇⊇⊇⊇⊄⊄⊄⊄⊂⊂⊂⊂∪∪∪∪ $$$$ yy yyϑϑϑϑ ¯¯ ¯¯ΡΡΡΡ ÎÎ ÎÎ)))) ŸŸ ŸŸ≅≅≅≅ ÏÏ ÏÏèèèè ãã ãã____ àà ààMMMM öö öö6666 ¡¡ ¡¡¡¡¡¡9999 $$ $$#### ’’’’ nn nn???? tt ttãããã šš šš ÏÏ ÏÏ%%%% ©© ©©!!!! $$ $$#### (( ((####θθθθ àà àà���� nn nn==== tt ttGGGG ÷÷ ÷÷zzzz $$ $$#### ÏÏ ÏÏµµµµŠŠŠŠ ÏÏ ÏÏùùùù 44 44 ̈¨ ¨ ̈... �  
  )124-123  :نحل(  

گرايانه آيين ابراهيم را پيروي كن و ابراهيم از  سپس تو را وحي كرديم كه حق«
در آئين ابراهيمي نيامده (روز شنبه ) مراسم(جز اين نيست كه . مشركان نبود

  .»! ...بر يهودياني مقرّر شده كه دربارة آن اختالف كردند) ولي
  : گفتند  شركين مكّه ميو يا اگر آيين اسالم همچون دين نصاري بود، چرا م

� ss ss$$$$ tt ttΒΒΒΒ $$$$ uu uuΖΖΖΖ ÷÷ ÷÷èèèè ÏÏ ÏÏÿÿÿÿ xx xxœœœœ #### xx xx‹‹‹‹≈≈≈≈ pp ppκκκκ ÍÍ ÍÍ5555 ’’’’ ÎÎ ÎÎûûûû ÏÏ ÏÏ'''' ©© ©©#### ÏÏ ÏÏϑϑϑϑ øø øø9999 $$ $$#### ÍÍ ÍÍοοοο tt tt���� ÅÅ ÅÅzzzz FF FFψψψψ $$   )7  :ص(  � ####$$
  .!»ايم ما چنين چيزي در آخرين دين نشنيده«

  ...و چرا ! هاي مكّي با تورات و انجيل تفاوت دارد؟ چرا مفاد سوره
  : نويسد  مي» گولدزيهر«باز 
مد قرار گرفتند با اينكه در واقع راهبان مسيحي و علماي يهودي مورد هجوم مح«

  )20العقيده و الشّريعه، صفحة  (1!!.»أستادان او بودند
 چه وقت و در كجا و �دهد كه پيامبر اسالم هرگز توضيح نمي» گولدزيهر«ولي 

و به هيچوجه مأخذ و مدركي در ! درس خوانده است؟! »اساتيد عظام«چگونه به نزد اين 
كند، جز آنكه او نيز مانند ديگر همكيشان و همصدا با  مياثبات ادعاي خود، ارائه ن

  : نويسد  مي! كشيشان

_________________________________________________________________________ 

صار رهبان المسيحين و أحبار اليهود موضع مهاجمة منه و : در ترجمه عربي كتاب چنين آمده  -1
 !!.قد كانوا في الواقع اأساتذة له
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به دليل اينكه محمد در ارتباط سطحي خود، ضمن مسافرتهاي تجاري، هرچه را «
يانشان بگرفت، سپس بدون دادن كمترين نظمي به آنها  يافت به هر صورت كه بود مي مي
  )25حة العقيده و الشّريعه، صف (1!!.»نمود مي

بايد انگاشت تا !! »ريخته اي درهم سفرنامه«در اين صورت، قرآن كريم را به منزلة 
با » گولدزيهر«يهودي درست آيد، آيا به راستي !! سخن اين خاورشناسِ بسيار با انصاف

تحليل و ! نوشتن اين موهومات، حقيقت وحي و نبوت را از راههاي صددرصد علمي
  ! است؟ كشف كرده
  : نويسد  مي» گولدزيهر«! دباز استا

آميزي در شيوة تصور محمد از اهللا وجود دارد، چون  در اينجا گمراهي افسانه«
آيد تا شريك و ياور پيامبر در  رساند كه خدا از مقام واالي آسماني خود پايين مي مي

  )38العقيده و الشريعه، صفحة  (2!!.»جهاد او باشد
از تورات را » سِفْر خروج«نوشته،  بارات را ميگاميكه جناب مستشرق اين عنگويا ه

  : گويد  در برابر داشته كه مي
رفت تا راه را به ايشان داللت كند  خداوند در روز، پيشِ روي قوم در ستون ابر مي«

خروج، !!. (»و شبانگاه در ستون آتش، تا ايشان را روشني بخشد و روز و شب راه روند
  )باب سيزدهم

_________________________________________________________________________ 

ي  أخذ بجميع ماوجده في اتصاله السطح قدان محمدذلك بأ: در ترجمه عربي كتاب چنين آمده  -1
   ! كانت طبيعة هذا الّذي وجده، ثم أفاد من هذا دون أي تنظيمالناشيء عن رحالته التجارية مهما

در فصل گذشته به اندازه كافي پاسخ داديم و دريغ از نعمت عمر كه در پاسخ به اين » اوهام«ما به اين 
 !موهومات تباه شود

 صور بها محمد اهللا، ضالل أسطوري في الطّريقة التي يتفهناك: عبارت عربي كتاب چنين است  -2
 !!.إذ تؤدي إلي أن اهللا ينزل من عليائه السماويه ليصبح الشّريك المعين للنبي في جهاده
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مصريان از ستون آتش و ابر نظر انداخت و اردوي مصريان را خداوند بر اردوي «
هاي ايشان را بيرون كرد تا آنها را به سنگيني برانند و  آشفته كرد و چرخهاي عرّابه
اسرائيل بگريزيم زيرا خداوند براي ايشان با مصريان جنگ  مصريان گفتند از حضور بني

  )خروج، باب چهاردهم!!. (»كند مي
شناس به كتاب ديني خود نظر داشته است وگرنه چنانكه پيش از آري استاد خاور

 در تصور هيچ مخلوقي هرچند پيامبر و برگزيده باشد، ي قرآناين به تفصيل گفتيم، خدا
  : خوانيم  آيد، چنانكه مي نمي

� ŸŸ ŸŸωωωω uu uuρρρρ šš ššχχχχθθθθ ää ääÜÜÜÜ‹‹‹‹ ÏÏ ÏÏtttt ää ää††††  ÏÏ ÏÏµµµµ ÎÎ ÎÎ//// $$$$ VV VVϑϑϑϑ ùù ùù==== ÏÏ ÏÏãããã �  ) 110: طه(  
  :خوانيم  يو در همه جا و بر همة أشياء احاطه دارد، چنانكه م

� ………… çç ççµµµµ ¯¯ ¯¯ΡΡΡΡ ÎÎ ÎÎ)))) ÈÈ ÈÈ ee ee≅≅≅≅ ää ää3333 ÎÎ ÎÎ//// && && óó óó xx xx«««« 88 88ÝÝÝÝŠŠŠŠ ÏÏ ÏÏtttt ’’ ’’ΧΧΧΧ �  )لت54  :فص(  
  : فرمايد  ماند، چنانكه مي و به هيچ موجودي نمي

� }} }}§§§§ øø øøŠŠŠŠ ss ss9999  ÏÏ ÏÏµµµµ ÎÎ ÎÎ==== ÷÷ ÷÷WWWW ÏÏ ÏÏϑϑϑϑ xx xx.... ÖÖ ÖÖ ïï ïï†††† xx xx«««« (( (( uu uuθθθθ èè èèδδδδ uu uuρρρρ �  )11  :شوري(  
  : خوانيم  بندگان است، چنانكه مي ب و فوقلو بر همة موجودات غا

� uu uuθθθθ èè èèδδδδ uu uuρρρρ ãã ãã���� ÏÏ ÏÏδδδδ$$$$ ss ss)))) øø øø9999 $$ $$#### ss ss−−−− öö ööθθθθ ss ssùùùù  ÍÍ ÍÍνννν ÏÏ ÏÏŠŠŠŠ$$$$ tt tt6666 ÏÏ ÏÏãããã ((   )61  :أنعام(  � ))
  بنابراين اگر در قرآن مجيد سخن از اين رفته كه خداوند مدافع مؤمنان است 

� ss ss ss ss RR RRχχχχ ÎÎ ÎÎ)))) ©© ©©!!!! $$ $$#### ßß ßßìììì ÏÏ ÏÏùùùù≡≡≡≡ yy yy‰‰‰‰ ãã ããƒƒƒƒ ÇÇ ÇÇ tt ttãããã tt tt ÏÏ ÏÏ%%%% ©© ©©!!!! $$ $$#### (( ((#### þþ þþθθθθ ãã ããΖΖΖΖ tt ttΒΒΒΒ#### uu uu 33   )38  :حج(  � 33
شك نيست كه دفاع او از راه تحكيم روحية آنان و القاء رعب در دل كافران و أمثال 

  : فرمايد  باشد، چنانكه مي اين أمور مي

� (( ((####θθθθ çç ççGGGG ÎÎ ÎÎ mm mm;;;; ss ssWWWW ss ssùùùù šš šš ÏÏ ÏÏ%%%% ©© ©©!!!! $$ $$#### (( ((####θθθθ ãã ããΖΖΖΖ tt ttΒΒΒΒ#### uu uu 44 44 ’’’’ ÅÅ ÅÅ++++ øø øø9999 éé éé'''' yy yy™™™™ ’’’’ ÎÎ ÎÎûûûû ÉÉ ÉÉ>>>>θθθθ èè èè==== èè èè%%%% šš šš ÏÏ ÏÏ%%%% ©© ©©!!!! $$ $$#### (( ((####ρρρρ ãã ãã���� xx xx���� xx xx.... || ||==== ôô ôôãããã ”” ””����9999 $$ $$#### �  
  )12  :أنفال(  
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چنانكه جناب ! آمدن به زمين براي شركت در جنگ و پايين! نه خراميدن از آسمان
  !پنداشته است» گولدزيهر«

انگيخته تا براي آيات قرآن نيز معنايي با عبارات تورات، او را بر! ظاهراً أنس استاد
ببافد كه خداي سبحان را چون آدميان به ميدان كارزار انگارد و سپس پندار خود را به 

  ! نسبت دهد، زهي جسارت و ناداني�پيامبر اسالم
قصد خدمت به تورات را دارد بهتر است عبارات آنرا كه ظاهر در » گولدزيهر«اگر 

بشمارد و يا الاقّل بر معاني مجازي و إشاري حمل كند نه است تحريف شده » تجسم«
  !دهند ها آيه بر ضد آن گواهي مي آنكه تفسيري براي قرآن كريم بسازد كه ده

كند كه آناتول فرانس از زبان يكي از قهرمانان داستانش  حكايت مي» گولدزيهر«باز 
كه نتيجة عمل او در تاريخ فهميده  گذاران اديان مي به ندرت كسي از بنيان«: گفته است 

و اين سخن به بهترين شكل با «: گويد  مي» گولدزيهر«آنگاه ! »عالم چه خواهد بود
پس از پيروزيهاي جنگي : و درست است كه ما به آن اضافه كنيم ! شود محمد تطبيق مي

رار كه پيامبر آنها را نديد اينك خطّة پهناور و بزرگي براي اسالم در برابر ديدگان ما ق
  )43العقيده و الشريعه، صفحة  (1.»گذرد گرفته كه از حدود وطن پيامبر مي

اند  دست زده! آيا جناب خاورشناس كه دربارة قرآن به پژوهشهاي وسيع و مغرضانه
  : فرمايد  اند كه مي نديده» نور«يكبار اين آية كريمه را در سورة 

� yy yy‰‰‰‰ tt ttãããã uu uuρρρρ ªª ªª!!!! $$ $$#### tt tt ÏÏ ÏÏ%%%% ©© ©©!!!! $$ $$#### (( ((####θθθθ ãã ããΖΖΖΖ tt ttΒΒΒΒ#### uu uu óó óóΟΟΟΟ ää ää3333ΖΖΖΖ ÏÏ ÏÏΒΒΒΒ (( ((####θθθθ èè èè==== ÏÏ ÏÏϑϑϑϑ tt ttãããã uu uuρρρρ ÏÏ ÏÏMMMM≈≈≈≈ yy yyssss ÎÎ ÎÎ====≈≈≈≈ ¢¢ ¢¢ÁÁÁÁ9999 $$ $$#### óó óóΟΟΟΟ ßß ßßγγγγ ¨¨ ¨¨ΖΖΖΖ xx xx���� ÎÎ ÎÎ==== øø øø⇐⇐⇐⇐ tt ttGGGG óó óó¡¡¡¡ uu uuŠŠŠŠ ss ss9999 ’’’’ ÎÎ ÎÎûûûû 

ÇÇ ÇÇÚÚÚÚ öö öö‘‘‘‘ FF FF{{{{ $$   )55  :نور(  � ####$$

_________________________________________________________________________ 

وهذه الكلمة تنطبق أفضل إنطباق «: اند  را چنين ترجمه كرده» گولدزيهر«مترجمين عرب گفتار  -1
 هدهاعلي محمد و أنه ليصح لنا أن نضيف أيضا إلي ذلك، أنه هذا االنتصارات الحربية لم يشا

 .»عة فسيحة كبيرة لإلسالم جاوزت حدود الوطنالرسول، وجدت أمام أعيينا رق
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اند، وعده داد  خداوند به كساني از شما كه ايمان آورده و كارهاي شايسته كرده«
  .»كه در زمين به آنها خالفت دهد

  : فرمايد  اند كه مي نخوانده» توبه«و » صف« سورة  درو نيز اين آيه را

� uθθθθ èè èèδδδδ üü üü““““ ÏÏ ÏÏ%%%% ©© ©©!!!! $$ $$#### ŸŸ ŸŸ≅≅≅≅ yy yy™™™™ öö öö‘‘‘‘ rr rr&&&& ………… ãã ãã&&&& ss ss!!!!θθθθ ßß ßß™™™™ uu uu‘‘‘‘ 33 33““““ yy yy‰‰‰‰ çç ççλλλλ ùù ùù;;;; $$ $$$$$$ ÎÎ ÎÎ//// ÈÈ ÈÈ ÏÏ ÏÏŠŠŠŠ uu uuρρρρ ÈÈ ÈÈ dd dd,,,, pp pptttt øø øø:::: $$ $$#### ………… çç ççνννν tt tt���� ÎÎ ÎÎγγγγ ôô ôôàààà ãã ãã‹‹‹‹ ÏÏ ÏÏ9999 ’’’’ nn nn???? tt ttãããã ÈÈ ÈÈ ÏÏ ÏÏ dd dd‰‰‰‰9999 $$ $$#### 

 ÏÏ ÏÏ&&&& ÍÍ ÍÍ jj jj#### ää ää.... �  )9:  و صف 33  :توبه(  
او است كه رسول خود را با هدايت و دين حقّ فرستاد، تا اين دين را بر همة «

  1.»اديان پيروز گرداند
فر خندق براي مدينه، ياران اند كه به هنگام ح و همچنين در تاريخ اسالم نخوانده

پاشيد،  زدند از هم نمي پيامبر به سنگي سخت برخوردند كه هر چند بر آن ضربه مي
 راخبر كردند و او سه ضربه بر آن سنگ زد كه هر بار برقي از سنگ �آنگاه پيامبر

 به يارانش خبر داد �گفت و سنگ درهم شكست و پيامبر  تكبير مي�جهيد و پيامبر مي
و ) در روم شرقي(اع آن برقهاي جهنده، كاخهاي حيره و مدائن و قصور حمر كه درشع
اند و فرشتة وحي، نويد فتح آن نواحي را به دست  را به او نشان داده) در يمن(صنعا 

 و سيرة ابن هشام، القسم 569تاريخ الطّبري، الجزء الثّاني، صفحة !(أمتش آورده است؟
  )219الثّاني، صفحة 

يكي اين است كه كوشش نموده تا نشان دهد كه » گلدزيهر«از شگفتيهاي تحقيقات 
يعني سرمشق و مقتداي مسلمين معرّفي » أسوه« را به عنوان �قرآن مجيد، پيامبراسالم

_________________________________________________________________________ 

پرستان و يهوديان و  ها در همان صدر اسالم، تحقّق پذيرفت و مسلمين در رويارويي با بت اين وعده -1
اميد . مسيحيان و زرتشتيان؛ بر همه پيروز شدند و روزگار درازي، اسالم دين غالب جهان به شمار آمد

و ما ذلك علي اهللا . است با بازگشت به تعاليم قرآن و وحدت مسلمانان اين پيروزيها تجديد شود
 .بعزيز
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در ! است كه چنين ادعايي را به ميان آورده» علم كالم اسالمي«بلكه اين !! نكرده است
  : نويسد  اين باره مي

م در اسالم اين مطلب را محقّق شمرده است، بدين ترتيب كه صورتي از علم كال«
اي از باالترين فضائل را مجسم  پيامبر ترسيم نموده كه قهرماني برجسته و نمونه

سازد، نه كسي كه تنها ابزار وحي الهي بوده و وسيلة نشر كالم خدا در ميان مردم  مي
رسد اين را خود محمد نخواسته است  نظر ميبا اينكه به ! شده است ايمان شمرده مي بي

رسان و دعوتگر به  گواه و نويدبخش و بيم«زيرا وي گفته كه خداوند او را به عنوان 
) 46 و 45: سورة األحزاب (فرستاده است »  و چراغي تابان– به فرمان او –سوي خدا 

نيست مگر در پرتو » سرمشق نيكو«يا الاقلّ او (!!) يعني او راهنما است نه الگوي برتر
  )33العقيده و الشّريعه، صفحة  (1).21: سوره األحزاب (اميد به خدا و ياد بسيار از خدا 

در پايان سخن، سخت به تنگنا افتاده ! شود، جناب خاورشناس چنانكه مالحظه مي
 را گواه و �كه پيامبر» احزاب«زيرا آشكارا ديده كه قرآن مجيد در همان سورة ! است

أسوة حسنة «رسان و داعي الي اهللا و چراغ تابان خوانده، آن حضرت را  و بيمنويدبخش 
از )! كند و او اين وصف را در قرآن، انكار مي(نيز توصيف كرده است » سرمشقي نيكو= 

افزايد كه از ديدگاه قرآن، پيامبر  اي انديشيده و اين قيد را بر سخن خود مي اينرو چاره

_________________________________________________________________________ 

ق هذا المطلب بما رسم إن علم الكالم في اإلسالم قد حق«: عبارت مترجمان كتاب چنين است  -1
نشره بين  أداة للوحي اإللهي و ل و نموذجا ألعلي الفضائل، المجردللنبي من صورة تمثله بطال

#### �  »غير المؤمنين، علي أنه يبدو أن هذا لم يرده محمد نفسه فقد قال إن اهللا أرسله YY YY‰‰‰‰ ÎÎ ÎÎγγγγ≈≈≈≈ xx xx©©©© 

#### ZZ ZZ#### ÅÅ ÅÅ ee ee³³³³ tt tt6666 ãã ããΒΒΒΒ uu uuρρρρ #### \\ \\����ƒƒƒƒ ÉÉ ÉÉ‹‹‹‹ tt ttΡΡΡΡ uu uuρρρρ ∩∩∩∩⊆⊆⊆⊆∈∈∈∈∪∪∪∪ $$$$ ·· ··ŠŠŠŠ ÏÏ ÏÏãããã#### yy yyŠŠŠŠ uu uuρρρρ ’’’’ nn nn<<<< ÎÎ ÎÎ)))) «« ««!!!! $$ $$####  ÏÏ ÏÏµµµµ ÏÏ ÏÏΡΡΡΡ øø øøŒŒŒŒ ÎÎ ÎÎ**** ÎÎ ÎÎ//// %%%% [[ [[`̀̀̀#### uu uu#### ÅÅ ÅÅ     uu uuρρρρ #### ZZ ZZ####DDDD ÏÏ ÏÏΨΨΨΨ •• ••ΒΒΒΒ �)   أي  �) 46 – 45: حزاب االسورة
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خبر از آنكه اين  بي! »رتواميد به خدا و ياد بسيار از خداسرمشق نيكو نيست مگر در پ«
شناسي را  كند و استاد فنّ اسالم معني، از جهالت او نسبت به زبان عرب حكايت مي

 پيروي �زيرا اين قيد در پي آيه، مربوط به كساني است كه بايد از پيامبر! سازد رسوا مي
كه اگر چنين بود جا ! د آن حضرتكنند و او را سرمشق قرار دهند، نه مربوط به خو

لمن « نازل شود نه به شكل »...لئن كان يرجوا اهللا «: داشت شرط مزبور به صورت 
  .!»...كان يرجوا اهللا

  : اصل آية شريفه در قرآن كريم چنين است 
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، در رسول خدا سرمشقي نيكو است، براي هر كس كه به )مسلمانان(براي شما «

  .»خدا و روز بازپسين اميدوار باشد و خدا را بسيار ياد كند
شود، چنانكه  شمرده مي» لكم«ل از بد» لمن كان يرجوا اهللا«ينجا به اصطالح أدبي در ا

وانگهي به فرض آنكه قرآن كريم قيد كرده باشد . 1گفته است» كشّاف«در » زمخشري«
» پيامبر در صورتي سرمشق ديگران است كه به خدا اميد داشته و او را بسيار ياد كند«

  !كرد؟ مگر پيامبر چنين اميدي به خدا نداشت و او را اندك ياد مي
  : ريح نكرده است كه نظر كنيم، مگر قرآن مجيد تص از اين هم كه صرف

� yy yy7777 ¯¯ ¯¯ΡΡΡΡ ÎÎ ÎÎ)))) uu uuρρρρ 44 44’’’’ nn nn???? yy yyèèèè ss ss9999 @@ @@,,,, èè èè==== ää ääzzzz 55 55ΟΟΟΟŠŠŠŠ ÏÏ ÏÏàààà tt ttãããã �  )4  :قلم(  
  .»تو خلقي عظيم داري«

_________________________________________________________________________ 

 تفسير كشّاف، ذيل – )للذين استضعفوا لمن آمن منهم: (وله لمن كان يرجوا اهللا بدل من لكم كق -1

 . سوره احزاب21آيه 
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پيروي ) كه داراي خلق عظيم است(و مگر قرآن كريم نفرموده همه بايد از پيامبر 
  كنند؟ 
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� çç ççννννθθθθ ãã ããèèèè ÎÎ ÎÎ7777 ¨¨ ¨¨???? $$ $$#### uu uuρρρρ öö ööΝΝΝΝ àà àà6666 ¯¯ ¯¯==== yy yyèèèè ss ss9999 šš ššχχχχρρρρ ßß ßß‰‰‰‰ tt ttGGGG ôô ôôγγγγ ss ss???? �2  )158  :أعراف(  
و ادعاي ايشان كه قرآن، محمد را سرمشق ! گويد؟ پس جناب مستشرق چه مي

  !چه معني دارد؟» !اسالم ناشناسي«اخالقي مسلمانان قرار نداده است جز 
كافي براي آشنايي با روش وي ما را » گلدزيهر«!! اين چند نمونه از تحقيقات علمي

است و لغزشهاي او چندان نيست كه همه را در اينجا بتوان آورد كه اين كار به كتابي 
  .تر نياز دارد جداگانه و بحثي گسترده

بايد دانست كه ايشان سالهايي چند از عمر خود را در راه شناسايي » بالشر«اما دربارة 
وردار نبوده به قرآن سپري كرده است ولي متأسفانه چون از حسن نيت كافي برخ

شناسي دارد  ادعاي قرآن! »بالشر«شگفتاا كه مسيو . لغزشهاي فراواني دچار شده است
اي كه دربارة قرآن نوشته،  وي در رساله!! دهد؟ چه معني مي» سوره«داند كه  ولي نمي

دادند و هر  هايي با طول كامالً متفاوت جاي مي قطعات قرآن را در مجموعه«: گويد  مي
 Terme=  لفظي غيرقابل فهم و مرموز –ناميدند كه  مي) سوره(يا ) سورا(نها را يك از آ

enigme atique3.» است  
. رود به كار مي» بلندي«ساخته شده كه در معناي » سور«از » سوره«دانيم واژة  مي

السين و الواو و الرّاء، أصل واحد يدل «: نويسد  مي» مقاييس اللغة«فارس در  ابن
_________________________________________________________________________ 

 .»ما را دوست بداردبگو اگر خدا را دوست داريد مرا پيروي كنيد تا خداوند نيز ش« -1
 .»او را پيروي كنيد باشد كه راه يابيد« -2
3- LECORAN, R. BLACHERE. Page : 19 (1980).  
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از اينرو ديوار شهر را كه ) ، چاپ مصر115الجزء الثّالث، صفحة  (»رتفاععلي علو و أ
گويند و اين، به اعتبار بلندي آن است و در  مي» سور«نام دارد، به عربي » باره«به فارسي 

  : قرآن شريف آمده كه 

� zz zz>>>> ÎÎ ÎÎ#### ÛÛ ÛÛØØØØ ss ssùùùù ΝΝΝΝ ææ ææηηηη uu uuΖΖΖΖ ÷÷ ÷÷MMMM tt tt//// 99 99‘‘‘‘θθθθ ÝÝ ÝÝ¡¡¡¡ ÎÎ ÎÎ0000 �  )13  :حديد(  
  .»ميان آندو گروه، ديواري بلند زده شد«

  : يز آمده است و ن

� øø øøŒŒŒŒ ÎÎ ÎÎ)))) (( ((####ρρρρ ââ ââ‘‘‘‘ §§ §§θθθθ || ||¡¡¡¡ nn nn@@@@ zz zz>>>>#### tt tt���� óó óóssss ÏÏ ÏÏϑϑϑϑ øø øø9999 $$   )21 :ص (  � ####$$
  .»دي كه از ديوار نمازخانه باال رفتنزمان«

نعمان «عني در شعر نابغة ذبياني نيز به كار رفته است، آنجا كه ممدوح خود مهمين 
  : گويد  ستايد و مي را مي» بن منذر

  ألم تر أن اهللا أعطاك سورة؟
  

  1 يتذبذبتري كل ملك دونها  
  

  بخشيد؟» سورتي«اي كه خدايت چه  نديده
  2بيني؟ ه شاهان حقير ميمكه صولتِ ه

رود خواه ارتفاع مادي در نظر  به كار مي» بلندي«دادن مفهوم  پس اين كلمه براي نشان
باشد يا رفعت معنوي، و از اينجاست كه خداي تعالي هر قطعة محدود و ديواربندي 

نام نهاد تا به درجة رفيع و أهميت شأن آن إشارت رفته باشد، » سوره«شده را در قرآن 

فكل سورة من القرآن بمنزلة درجة رفيعة و منزل عال «: ابوعلي طبرسي گويد 

_________________________________________________________________________ 

بر تو بخشيد؟ كه هر شهرياري را در برابر آن، حقير ) مقام رفيعي(اي  اي كه خدا چه سوره آيا نديده -1
 !بيني مي

 .ترجمه بيت، از نويسنده است -2
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البيان  مجمع. (»رفيع يرتفع القاري منها إلي منزلة أخري إلي أن يستكمل القرآن
  )134في تفسير القرآن، چاپ بيروت، الجزء األول، صفحة 

اي بلند و پايگاهي فرازمند است كه  اي از قرآن به منزلة درجه هر سوره«: ني يع
  .»رود تا خواندن قرآن را به كمال رساند خواننده از آن به منزلي ديگر باال مي

داند؟ و  دانم كه چرا او نمي داند و من هم نمي را نمي» سوره«معناي ! »بالشر«مسيو 
  ! نيستسبب آن چيست؟ زيرا در اينجا مشكلي

تا نشان )! زند و در حقيقت دست و پا مي(كوشد  در مقدمة قرآن خود مي» بالشر«
و !  هيچگاه نص قطعي و ثابتي از قرآن را در اختيار ياران خود ننهاد�دهد پيامبر اسالم

! »مكّه«آغاز شد نه در » مدينه«گويد نگارش وحي اساساً در  براي توجيه اين ادعا، مي
  : نويسد  و مي!) يشان شايد بسياري از آيات مكّي ضبط نشده باشديعني به زعم ا(

A près I’installation de Mahomet a Médine que surgit enfin 
I’ idée de noter sur des matériaux frustes (omoplates de chameaux ou 

morceaux de cuir) Les plus importantes revelations recues au coursdes 

années precedents.
1
 

و (!!) پس از استقرار محمد در مدينه، سرانجام فكر نوشتن قرآن پديد آمد«: يعني 
از قبيل استخوان شانة شتر و (مهمترين الهامات سالهاي گذشته را بر روي مواد خشن 

  .»كردند يادداشت مي) قطعات پوست
من آنكه در حافظة مسلمانان زيرا وحي در مكّه، ض! اند اشتباه كرده» بالشر«مسيو 

  : خوانيم  مي» كبوتنع«چنانكه در سورة مكّي (شد  نگاهداري مي

� öö öö≅≅≅≅ tt tt//// uu uuθθθθ èè èèδδδδ 77 77MMMM≈≈≈≈ tt ttƒƒƒƒ#### uu uu ×× ××MMMM≈≈≈≈ oo ooΨΨΨΨ ÉÉ ÉÉ ii iiMMMM tt tt//// ’’’’ ÎÎ ÎÎûûûû ÍÍ ÍÍ‘‘‘‘ρρρρ ßß ßß‰‰‰‰ ßß ßß¹¹¹¹ šš šš ÏÏ ÏÏ%%%% ©© ©©!!!! $$ $$#### (( ((####θθθθ èè èè????ρρρρ éé éé&&&& zz zzΟΟΟΟ ùù ùù==== ÏÏ ÏÏèèèè øø øø9999 $$ $$#### 44 44 �  
 )49: عنكبوت (  

_________________________________________________________________________ 

1_   LE CORAN, Page :19.  
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  .»اند هاي كساني كه از دانش برخوردار شده اين، آيات روشني است در سينه«
» عمر«شدن  آمد به نشان آنكه كتب قديم سيره در ماجراي مسلمان يز درميبه كتابت ن
اي يافت كه سورة شريفه  اند وي در خانة خاهرش صحيفه رخ داد نوشته» كه در مكّه

» طه«فأعطته الصحيفة وفيها «: نويسد  مي» ابن هشام«را بر آن نگاشته بودند، » طه«
السيره النبويه، القسم . (»....ن هذا الكالم ما أحس: فقرأها، فلما قرأ منها صدرا قال 

  )345األول، صفحة 
 را به او داد و در آن، سوره طه نوشته شده بود، 1آن صحيفه) عمر(خواهر «: يعني 

 و �از سوي ديگر، علي! »همينكه اوائل سوره را خواند گفت چه نيكو سخني است
يا ممكن است با دانستند، آ نيز ميو نوشتن را عثمان هر دو از مسلمانان مكّه بودند 

به ! ؟2 سيزده سال از امالء وحي خودداري نموده باشد�حضور چنين كساني پيامبر
خوانيم كه دربارة آيات  كه در مكّه نازل شده از قول كافران مي» فرقان«عالوه در سورة 

  : گفتند  كريمه مي

� çç çç####DDDD ÏÏ ÏÏÜÜÜÜ≈≈≈≈ yy yy™™™™ rr rr&&&& šš šš ÏÏ ÏÏ9999 ¨¨ ¨¨ρρρρ FF FF{{{{ $$ $$#### $$$$ yy yyγγγγ tt tt7777 oo ooKKKK tt ttGGGG òò òò2222 $$   )5  :فرقان(  � ####$$
  .!»برداري كرده آنها را نسخه) محمد(هاي پيشينان است كه  اين قرآن، افسانه«

هاي  توان گفت كفّار مكّه با توجه به نسخه هر چند اين سخن درست نبود ولي مي
و اگر بخواهيم برخالف اسناد موجود فرض كنيم كه ! قرآني اين دروغ را ساخته بودند

آيد زيرا آيات قرآن در  ازهم مشكلي پيش نمينوشتند ب نمي در دوران مكّه، وحي را

_________________________________________________________________________ 

 نس اين صحيفه از استخوان پهن شانهآمده كه ج) 326الجزء الخامس، صفحة (ف عبدالرّزاق در المصن -1
 .حيوان بوده است

نوشتند و  ابن كثير به مناسبتي در سيره خود تصريح نموده كه در دوران مكه صحابه قرآن را مي -2

 ).669، ص 4ج  (قد كتبها الصحابة بمكة: نويسد  مي
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كردند و  شد و مسلمانان، سور قرآن را در نمازها قرائت مي أذهان حافظان نگاهداري مي
بردند و تالوت قرآن را از جملة عبادات  در تبليغات و مناظرات خويش به كار مي

چنانكه (» عنكبوت «پرداختند، بدانگونه كه در سورة مكّي ه به آن مياهمر شمردند و مي
 همة آيات را �ول خدااز حافظان قرآن تجليل شده است و از همه باالتر، رس) گذشت

درآمد، چنانكه ذكر دقيقاً در خاطر داشت و در دورانهاي بعد امالء نمود و به كتاب 
چرا خود را به زحمت » بالشر«پس آقاي . ها در تاريخ رفته است بسياري از اين نوشته

آري تمام تالش ايشان بر اين مطلب ! خواهد اثبات كند؟ و چه چيز را مي! افكند مي
چه داليلي وجود داشته كه «: آميز از خواننده بپرسد  معطوف است كه با لحن انكار

. ؟»محمد را منصرف ساخته تا يك متن ثابت اليتغيري از وحي را به جامعة خود بدهد
قرن بيستم پاسخ ! شناس ما به اين قرآن) 37ة در آستانة قرآن، ترجمة دكتر راميار، صفح(

دهيم انصراف پيامبر گرامي اسالم از اينكه متن قرآن را در اختيار امتش قرار دهد،  مي
ولي در عالم خارج؛ پيامبر ! پنداري است كه در زواياي ذهن و خيال شما راه يافته است

  .پيوسته است 1»رفيق أعلي«همة آيات قرآن را در ميان مردم نهاده و به 
است كه با اسناد بسيار » حجه الوداع« در خطبة متواتر �گواه روشن ما سخن پيامبر

و از طُرق غير قابل انكار نقل شده كه آن حضرت مدت كوتاهي پيش از وفات خود در 
  :  ندا در داد نحضور هزاران مسلما

متم به عتصايكم ما إن فاعقلوا أيها الناس قولي، فإني قد بلغت و قد تركت ف«
سيرة ابن هشام، القسم األول،  (2» كتاب اهللا و سنة نبيهفلن تضلوا أبدا أمرا بينا،

_________________________________________________________________________ 

 .»حسن اولئك رفيقاً«اي است به آخرين سخن پيامبر، يپش از رحلت و به آيه شريفه  هاشار -1
روايت » كتاب اهللا و سنة نبيه«به لفظ ) ابن هشام و مالك و طبري(عبارت مذكور، در هر سه كتاب  -2

 »كتاب اهللا«به لفظ ) 890 ص 2كتاب الحج، باب حجة النبي، ج (» صحيح مسلم«شده است، اما در 
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 و المؤطأ اثر مالك، الجزء الثّاني، 151 و تاريخ الطّبري، الجزء الثّالث، صفحة 604صفحة 
  ).208صفحة 
ان شما اي مردم سخن مرا به عقل دريابيد كه من پيام خدا را رساندم و در مي«: يعني 

چيزي نهادم كه اگر به آن چنگ درزنيد هرگز گمراه نخواهيد شد، امري است روشن، 
  .»كتاب خدا و سنّت پيامبرش

من كتاب خدا «: زند كه   در ميان چندين هزار مسلمان فرياد مي�پيامبر اسالم! شگفتا
ي نكرده عقيده دارد كه پيامبر چنين كار! »بالشر«ولي مسيو » ام را در ميان شما نهاده

  !پرسد؟ و سپس از من و شما دليل آن را مي! است
 بر روي پوست و سنگ و �اگر مقصود اين است كه چرا قرآن در عصر رسول خدا

البتّه اين كار در ! گرد نيامد در ميان دو جلد قرار نگرفت؟استخوان نوشته شد و يك جا 
يافتند و  ريج نزول ميبرد و آيات، به تد  در ميان امت بسر مي�زماني كه رسول خدا

ها بسته نشده بودند مقدور نبود اما پس از إكمال دين و إتمام نعمت و رحلت  سوره
از . 1 البتّه قرآن ازروي مدارك موجود، در كمال دقّت جمع آوري گشت�رسول اكرم

» فهم السنن«در كتاب )  هجري قمري243متوفبي به سال (حارث محاسبي اينرو 

 القرآن ليست بمحدثة فإنه صلي اهللا عليه و سلم كان يأمر كتابة«: نويسد  مي
بكتابته و لكنه كان مفرقا في الرقاع واألكتاف و العسب فإنما أمر الصديق 

                                                                                                                                                    

كتاب اهللا و «به لفظ ) 111المجلّد الثاني، صفحه (و در تاريخ يعقوبي » سنّة نبيه«مأثور است بدون لفظ 
است » كتاب اهللا«اختالف و به طور مسلم رسيده  آمده، پس آنچه در همه آثار، بدون» عترتي اهل بيتي

 .باشد كه در تمام روايات مشترك مي
اثر نويسنده همين كتاب، از » راهي بسوي وحدت اسالمي«: كتاب دربارة اثبات عدم تحريف قرآن به  -1

 . نگاه كنيد120 تا 95صفحه 
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بنسخها من مكان إلي مكان مجتمعا وكان ذلك بمنزلة أوراق وجدت في بيت 
بخيط رسول اهللا صلي اهللا عليه و سلم فيها القرآن، منتشرا فجمعها جامع و ربط 

الدين سيوطي، چاپ مصر،  اإلتقان علوم القرآن اثر جالل. (»حتي اليضيع منها شيء
  )58الجزء األول، صفحة 

اي نبود زيرا آن حضرت خود به نوشتن  كار تازه) پس از پيامبر(نوشتن قرآن «: يعني 
 هاي و شاخه) شتر(ها و استخوانهاي شانة  داد ليكن قرآن بر روي رقعه آن فرمان مي

صديق دستور داد تا آنها را از ) ابوبكر(درخت خرما به طور پراكنده نوشته شده بود و 
اين مكان و آن مكان برگيرند و در يك جا گرد آورند و اين كار، به منزلة آن بود كه 

 قرآن نوشته شده باشد آنگاه كسي  بيابند كه بر آن�اي را درخانة پيامبر برگهاي پراكنده
  .»اي بر بندد تا هيچ چيزش از ميان نرود  و با رشتههمه را گرد آورد

و يا مسائل تاريخي مربوط به قرآن آگاهي الزم » سوره«نه تنها از مفهوم واژة » بالشر«
تمام اين «: نويسد  خبر است مثالً مي ندارد بلكه در مواردي از محتواي آيات نيز بي را

و مخالفان (!)  آن زمان معروف بوددر) داستان هود ونوح و موسي و ابراهيم(داستانها 
اينها چيزي : توانستند با شنيدن آنها ريشخندانه به پيغمبر بگويند  پيامبر خيلي خوب مي

قرآن نيست جز أساطير األولين اهميت مطلب بيشتر در نوع جديدِ به كار بردن به وسيلة 
تبديل به استداللي بود، در اين كتاب هر يك از اين داستانها در هر يك از موارد، خود 

  )203در آستانة قرآن، صفحة . (»شود مي
از سر دقّت قرآن را خوانده بود هرگز چنين فتوائي صادر ! »بالشر«اگر مسيو 

داد، چرا كه قرآن پس از  زيرا قرآن اجازة اين برداشت ناشيانه را به او نمي! فرمود نمي
  : فرمايد   به تصريح مي�آوردن داستان نوح
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كنيم و پيش از اين، نه تو آنها  اين از اخبار غيب است كه به سوي تو وحي مي«

  .»دانستي و نه قومت از آنها آگاهي داشتند را مي
و ديگر خاورشناسان » بالشر«ا آن نيست كه به تفصيل از اشتباهات در اينجا قصد م

نمود تا  الزم مي» بالشر«و » گلدزيهر«سخن گوييم، اما ذكر اين چند نمونه از كارهاي 
اين : نام و نشان بيست سه سال اظهار داشته  نرود آنگونه كه نويسندة بيگمان 

شناسي  و در اسالم! شوند ي شمرده ميتاريخ و علوم اسالم» محقّقانِ بزرگِ«مستشرقان 
بلكه آراء ! چنين نيست! اند آنكه تعصبي نشان دهند، به كارهاي مهم علمي دست زده بي

ايشان در بسياري از موارد، دور از تأمل، و آميخته با تعصب، و خالي از تفطّن است و 
 كاستي –را  سپاس خداي –پوشي از آثار و پژوهشهاي آنان  علماي اسالمي با چشم

  .ندارند
خاورشناسان در تاريخ پيدايش اسالم و نشو و نماي آن و تنظيم : نويسد  اما اينكه مي

ن،  پيدايش حديث و تحوالت و توسعة آو تفسير قرآن و شأن نزول آيات و كيفيت
اطّالعي  اند؛ اين سخن با لحني ادا شده كه از يك سو نشانة كم داري كرده تحقيقات دامنه

و . ي علماي اسالمي درگذشته استفرسا نويسنده نسبت به زحمات طاقتاعتنائي  و بي
از سوي ديگر، نمايندة خودباختگي وي در برابر خاورشناسان غربي و ناآگاهي از شيوة 

  !شود كار آنها شمرده مي
اند تا دربارة علوم قرآن و حديث و تاريخ و أدب و  شناسان غربي خود كوشيده شرق

و يا به چاپ بندي كنند  هاي اصلي مسلمين دست يابند و آنها را فهرستغيره به كتاب

» تاريخ األدب العربي«: نسخ خطّي و كهن از ميان آنها اقدام ورزند و كتابهايي چون 



  رسالت پيامبررسالت پيامبررسالت پيامبررسالت پيامبر

 

203203203203

اثر چند تن از » الحديث النّبوي المعجم المفهرس أللفاظ«و يا » كارل بروكلمان«اثر 

ها به  از اين نمونه فهرست» نكسِنفِ«اثر دكتر » ةمفتاح كنوز السن«مستشرقان هلند و يا 

» المباني«شامل مقدمة كتاب (» المقدمتان في علوم القرآن«آيند و نيز كتاب  شمار مي

بكر  حافظ ابي«اثر » المصاحف«و كتاب » ارتور جفري«به اهتمام ) »ابن عطيه«و مقدمة 

به » محمد بن سعد« اثر اتالطّبقكتاب به اهتمام خاورشناس نامبرده، و » سجستاني

به اهتمام دكتر » طبري«اثر » تاريخ األمم و الملوك«و كتاب » ادوارد سخو«اهتمام 
بنابراين اساساً علماي . و دهها كتاب ديگر گواه ما در اين باره است» هنس إرنست«

اسالمي با توجه به قرب زمان و تسلّط در زبان، دربارة علوم قرآن و تاريخ و حديث و 
ند و نك ها از ايشان استفاده كرده و مي يف پرداختند و غربينغيره به تحقيق و تص

پژوهشگران غرب در آنجا كه به علماي اسالم متكّي نيستند و آراء شخصي خود را ابراز 
بلكه دچار لغزشهاي گوناگون نيز ! اند دارند، كرامتي نشان نداده و خرق عادتي نكرده مي
  !اند شده

رينحرت «اثر خاورشناس هلندي »  مسلمانانفرهنگ ألبسه«ا، كتاب شاهد اين مدع
   ه1401بنگاه ترجمه و نشر كتاب سال (است كه اينجانب در مقدمه چاپ تازة آن » دزي
در موارد متعددي » دزي«ام كه آقاي  ام و آشكار ساخته خطاهاي وي را نشان داده) ق. 

  1.ه درستي ترجمه كندنتوانسته است متون اسالمي را دريابد و ب
دانم كه بر خويشتن ببالم و يا آثار ديگران را  البتّه نويسنده خود را كمتر از آن مي

چيزي كه در اينجا مورد انكار من قرار دارد اين است ! برداري نشمارم اصوالً قابل بهره
 چنانكه(كه پژوهشهاي خاورشناسان را دربارة اسالم بيش از اندازه مهم جلوه دهند 

_________________________________________________________________________ 

 .به مقدمه بدون امضاء، در آغاز كتاب نگاه كنيد -1



 خيانت در گزارش تاريخخيانت در گزارش تاريخخيانت در گزارش تاريخخيانت در گزارش تاريخ

 

204204204204

و خطاهاي آنان را ناديده انگارند و به همين )! نويسندة بيست و سه سال جلوه داده
اي كار به نظر من . هاي گذشته بكاهند نسبت، از اهميت كار علماي اسالمي در سده

  .خيانت به فرهنگ اسالمي بلكه خيانت به فرهنگ بشر است
  

  نقش پيامبران در سعادت انسان
با يهوديان و عيسويان ! نام و نشان بيست و سه سال چنانكه ديديد نويسندة بي

اند ولي از   به پيامبري پذيرفته را� و عيسي�چرا موسيكند كه  خطاب و عتاب مي
با اينان خوب : [كشاند كه  زنند، آنگاه سخن را بدانجا مي  سرباز مي�نبوت محمدقبول 

ضروري و مسلّم  گفتگو كرد كه چرا نبوت را يك أمر است نخست در اصل نبوت
پردازند در اينجا  ؟ سپس به ردكردن آراء متشرّعين در باب لزوم بعثت أنبياء مي]دانند مي

همان يهود و نصاري هستند، زيرا » متشرّعين«قاعدتاً بايد چنين حكم كرد كه مقصود از 
! اند ولي با آنها بود و ايشان، مورد سرزنش قرار گرفته» اصل نبوت«بناي سخن در 

  : نويسد  ينيم كه نويسنده ميب مي
ها آيه در قرآن هست كه گمراهي  از اين گذشته متشرّعين نبايد فراموش كنند كه ده[

ت و لكن من أحببإنّك التهدي : و هدايت خلق را تابع مشيت خداوندي گفته است 
  )33صفحة  ...]. (اهللا يهدي من يشاء
گر داده و نويسنده را به دست به دست يكدي! پرتي ورزي و حواس راستي كه غرض

توان براي  مگر مي: تا بدانجا كه يكبار از خود نپرسيده است ! اند  گويي افكنده درهم
شود براي  مگر مي! يهود و نصاري كه قرآن را قبول ندارند، از آيات قرآن گواه آورد؟

گمراهي و هدايت، تابع مشيت :  به قرآن استشهاد كرد كه � محمدمنكرين نبوت
نبايد : [كند  اي كه به ديگران توصيه مي نويسنده! شگفت است! اوندي است؟خد
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و از ياد ! خود در پي همين جمله، اساس بحث را فراموش كرده...] فراموش كنند كه 
  !اند؟ مخاطب او چه كساني بودهبرده است كه 

مود ما بزودي پاسخ وي را دربارة آيات كريمة قرآن، خواهيم آورد و ثابت خواهيم ن
كه هرچند گمراهي و هدايت، تابع مشيت خداوندي است ولي مشيت خداوند هم از 
حكمت و عدالت او جدا نيست و بنابراين، خداوند كساني را مشمول هدايت خود 

  : فرمايد كه لياقت نشان دهند و در راه شناسايي حق مجاهده كنند، چنانكه فرمود  مي

� zz zzƒƒƒƒ ÏÏ ÏÏ%%%% ©© ©©!!!! $$ $$#### uu uuρρρρ (( ((####ρρρρ ßß ßß‰‰‰‰ yy yyγγγγ≈≈≈≈ yy yy____ $$$$ uu uuΖΖΖΖŠŠŠŠ ÏÏ ÏÏùùùù öö ööΝΝΝΝ åå ååκκκκ ¨¨ ¨¨]]]] tt ttƒƒƒƒ ÏÏ ÏÏ‰‰‰‰ öö ööκκκκ ss ss]]]] ss ss9999 $$$$ uu uuΖΖΖΖ nn nn==== çç çç7777 ßß ßß™™™™ 44   )69: عنكبوت (  � 44
كساني كه دربارة ما به مجاهدت برخاستند البتّه ايشان را به راههاي خويش «

  .»كنيم هدايت مي
خواهيم  تفصيل اين بحث موكول به صفحات آينده است، در اينجا همين قدر مي

وع دورافتاده و اصول تا چه اندازه از اصل موض! نام و نشان نشان دهيم كه نويسندة بي
پايه و ماية او را درباة  اوليه مناظره يا تحقيق را از ياد برده است واز اين پس، شكوك بي

  .گوييم لزوم بعثت پيامبران پاسخ مي
بين، چون محمد بن زكرياي رازي و  ازدانشمندان فكور و روشن(!!) بسي: [نويسد  مي

  )31 صفحه]!. (ابوالعالء معرّي منكر اصل نبوتند
كند، كامالً پيدا است كه با رأي آندو  از تمجيدي كه نويسنده، دربارة اين دو تن مي

ظاهراً جز اين ]! بسي از دانشمندان فكور[از ميان » عالقة مسلكي«توافق دارد و با وجود 
دو تن كسي را پيدا نكرده و يا در نظر نداشته است وگرنه براي تقويت سخن، ذكري از 

محمد بن «و حقّاً چنين افرادي نادرند، يعني كساني چون . آورد ان ميآنها نيز به مي
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كمتر !!  ولي نبوت را انكار كنند1كه به وجود خداي تعالي معترف باشند» زكرياي رازي
  .اند بلكه اكثر منكران نبوت، از زنادقه و منكران خدا بوده! اند در ميان عقالء ديده شده

با او ...] بسي از دانشمندان : [نويسد  لمة نويسنده كه مي بر سر نخستين كاوالًپس ما 
  !اين جمع بسيار، چه كساني هستند و كتب و آثار ايشان كجا است؟! اقشه داريمنم

كه در پزشكي، صاحب » محمد بن زكرياي رازي«ثانياً دربارة اشخاصي چون 
بلكه !  باشندنظر اند هيچ دليلي نداريم كه مثالً در فلسفه و دين هم صاحب شُهرت

كنيم كه وي به هيچ وجه نظر صائبي در  بالعكس، با رجوع به آثار رازي مالحظه مي
ابوريحان «وريم كه به آ را دربارة او بياد مي» ابن سينا«فلسفه نداشته است و سخن 

محمد بن زكريا الرازي المتكلف الفضولي، في شروحه ... «: نوشته است » بيروني
دره في بط الجراح و النظر في األبوال والبرازات الجرم في اإللهيات تجاوز ق

اهللا صفا،  تاريخ علوم عقلي در تمدن اسالمي، اثر دكتر ذبيح (»فضح نفسه و أبدي جهله

_________________________________________________________________________ 

كنند،  روند واز احوال ايشان بحث مي به سراغ قدما مي» گرايي ماده«برخي از معاصران ما كه با مذاق  -1
!! اند معرّفي كرده» گرايان مكانيستي ماده«و از جمله رازي را در شمار ! دپندارن همه را به كيش خود مي

با اينكه در تأله وخداپرستي رازي ترديد ) 102كتاب حلّاج، اثر علي ميرفطروس، چاپ چهارم، صفح (
اجتهاد «است و هر نوع تأويل و توجيهي در اين باره در حكم  نيست و در آثاراو اين معني مكرّر آمده

آدمي از باب تشبه به «: گويد  مي» سيرة الفلسفية«رازي كسي است كه در ! خواهد بود» قابل نصدر م
چون «: گويد  و نيز مي» خداوند كه رحيم و عادل است بايد نسبت به خلق و به خود عادل و رحيم باشد

مبرّي از جهل و فلسفه عبارت است از تشبه به خداي عزّوجلّ به قدر طاقت انسان و خداي ما عالم و 
تاريخ علم عقلي در تمدن (» عادل و دور از ظلم و جور است ما هم بايد در اين صفات بدو تشبه جوييم

گرايان  ماده«توان از  چنين فردي را چگونه مي) 174اهللا صفا، صفحه  اسالمي، تأليف دكتر ذبيح
 !به شمار آورد؟» مكانيستي
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سرا كه در بياناتش  محمد بن زكرياي رازي آن خودپسند ياوه... «: يعني ) 176صفحة 
نظركردن در ادرار و مدفوع بيماران ها و  نسبت به الهيات از حد خويش كه شكافتن زخم

است در گذشته و ناخواسته خود را رسوا ساخته و جهل خويش را آشكار نموده 
  !.»است

در اينجا تند و تيز است ولي چنانكه گفتيم با مراجعه به » ابن سينا«هر چند عبارت 
 مسلّمات او به آرائي گراييده كه در سخافت و بطالن، ازبينيم  اقوال فلسفيِ رازي مي

كه بزرگان فالسفه و اساطير ! »قُدماي خمسه«مانند ادعاي وي دربارة ! شود شمرده مي

 ابوحاتم«اثر » ةأعالم النبو«است كسي به كتاب  اند و كافي حكمت آنرا مردود دانسته

فاع از اين رأي سخيف مالحظه درا در » محمد بن زكريا«نگاه كند و درماندگي » رازي
 او دربارة نبوت و ديانت بخواند تا به ا بار» ابوحاتم«وه شرح مناظرات نمايد و به عال
اي هرچند كوتاه  پايگي دالئل وي پي ببرد و ما دريغ داريم كه در اينجا نمونه سستي و بي

اآلن ننظر في كالم القوم و «: نويسد  مي» محمد بن زكريا«از سخنان او را نياوريم 
هللا، وزعم موسي أنه الأبن له، و زعم محمد أنه  زعم عيسي أنه ابن ا:تناقضه 

اينك ما در «: يعني ) 70أعالم النّبوبه، چاپ تهران، صفحة !!. (»ملخوق كسائر البشر
! عيسي پنداشته كه او پسر خدا است: نگريم  و تناقض آنها مي) پيامبران(گفتار اين دسته 

اي چون  ه كه او آفريدهو محمد گمان كرد! وموسي انگاشته كه خدا را پسري نيست
  !.»ديگر افراد بشر است

عليهماالسالم تناقضي نيست، » محمد«و گفتار » موسي«پرواضح است كه ميان سخن 
!  خود را پسر خدا خوانده�ايم كه عيسي  اگر در انجيل ديده�اما درباة سخن عيسي

  حالخوشا به«:  آمده است �ايم كه از قول عيسي در انجيل نيز مالحظه كرده
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با ) 5انجيل متّي، باب . (»كنندگان زيرا ايشان پسران خدا خوانده خواهند شد صلح
در انجيل، بر » پسر خدا«توجه به اين قرينة روشن، انصاف آن است كه بگوييم تعبير 

  1.شود گردد بلكه به معناي مجازي حمل مي معناي حقيقي آن حمل نمي
 گرامي بوده و به رزند، نزد خداونديعني مقصود از پسر خدا كسي است كه چون ف

 راه دارد و البتّه مقام كبرياي الهي ازداشتن فرزند به معناي حقيقي آن، ساحت قُرب او
 – صلوات اهللا عليهم أجمعين –بنابراين در ميان گفتار پيامبران خدا . باشد دور و منزّه مي

رت را به بيراهه گفتار آن حض! »پرستان عيسي«هيچ تناقضي وجود ندارد، جز آنكه 
 خود را – عليهما السالم -» عيسي بن مريم«اند كه  اي افكنده اند و به گمان عده كشيده

بينيم كه قرآن مجيد، اين قول باطل  پسر خدا شمرده است و لذا مي) نه مجاز(در حقيقت 
 را و �شمارد، نه عيسي  و آنان را محكوم مي�كند نه از عيسي را از عيسويان نقل مي

اللّهي نداشته و  نمايد كه مسيح چون ديگر پيامبران الهي ادعاي الوهيت وابن تصريح مي
  : جز به خداپرستي و توحيد دعوت نكرده است 
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_________________________________________________________________________ 

اما اگر آنها را تحريف . نشماريم» فمحرً« انجيل را در اين باره و اين سخن، بنابر آن است كه كلمات -1
شده دانستيم، در آن صورت، محمد بن زكريا براي اثبات ادعاي خود، هيچ مأخذ و مدركي نخواهد 

 .داشت



  رسالت پيامبررسالت پيامبررسالت پيامبررسالت پيامبر

 

209209209209

«« ««!!!! $$ $$$$$$ ÎÎ ÎÎ//// ôô ôô‰‰‰‰ ss ss)))) ss ssùùùù tt ttΠΠΠΠ §§ §§���� yy yymmmm ªª ªª!!!! $$ $$#### ÏÏ ÏÏµµµµ øø øø‹‹‹‹ nn nn==== tt ttãããã ss ssππππ ¨¨ ¨¨ΨΨΨΨ yy yyffff øø øø9999 $$ $$#### çç ççµµµµ1111 uu uuρρρρ ùù ùù'''' tt ttΒΒΒΒ uu uuρρρρ ââ ââ‘‘‘‘$$$$ ¨¨ ¨¨ΨΨΨΨ9999 $$ $$#### (( (( $$$$ tt ttΒΒΒΒ uu uuρρρρ šš šš ÏÏ ÏÏϑϑϑϑ ÎÎ ÎÎ====≈≈≈≈ ©© ©©àààà==== ÏÏ ÏÏ9999 ôô ôô ÏÏ ÏÏΒΒΒΒ 

99 99‘‘‘‘$$$$ || ||ÁÁÁÁΡΡΡΡ rr rr&&&& �1  ) 72: مائده(  
پس حق بود كه محمد بن زكريا به جاي تاخت و تاز بر سخن پيامبران خدا، به تأمل 

النّاس تا اين اندازه قشري و سطحي داوري  پرداخت و مانند عوام شان ميدر گفتار اي
ش ر مباحث خود، راه تعصب و لجاج پيكرد، به عالوه زشت است كه دانشوران، د نمي

دانسته كه  خوب مي» رازي«گيرند، به طوريكه آثار عناد در طرز تعبير ايشان نمايان شود، 
ابن فارس (رود  دار باطل يا گفتار نادرست بكار ميدر زبان عرب به معناي پن» زعم«واژة 

 و اگر رازي، 2)آورده است» ةالقول علي غير الصح«معناي زعم را » مقاييس اللّغه«در 
شمرده است  افراد بشر مياي چون ديگر   را آفريده– عليهما السالم –عيسي يا محمد 

 زعم محمد«: نويسد  مي چرا  در اين قول موافقت داشته با اينهمه�پس با پيامبر اسالم

اي چون  انگاشته كه او آفريده) به غلط(محمد «: يعني !. ؟»أنه مخلوق كسائر البشر
رساند؟  در اينجا جز اظهار تعصب چه چيز را مي» زعم«كلمة ! »ديگر افراد بشر است

 البتّه انتظار نبايد داشت چنين مردم مغروري كه خود را از انصاف محروم ساخته و بر

_________________________________________________________________________ 

شك كافر شدند و مسيح خود گفت اي فرزندان  آنان كه گفتند خدا همان مسيح پسر مريم است بي -1
 بندگي كنيد كه صاحب اختيار من و شما است و هر كس به خدا شرك آورد خداوند اسرائيل خدا را

 .بهشت را بر او ممنوع داشته و جايگاه وي آتش است و ستمگران را ياوراني نيست
» زعم«كند كلمة  اضافه مي» ابن فارس« البته – 10، چاپ مصر، الجزء الثالث، صفحه »مقاييس اللّغة« -2

، ولي در عبارت رازي به اين إذا كفل به: زعم بالشي آيد،   شود در معناي تكفّل ميهمراه» باء«اگر با 

 .شكل به كار نرفته است و بر صورت نخستين است
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اند، تعاليم انبياء را پذيرا شوند و همين است معناي آنچه در قرآن  خويشتن ستم كرده
  : كريم آمده 

� ªª ªª!!!! $$ $$#### uu uuρρρρ ŸŸ ŸŸωωωω ““““ ÏÏ ÏÏ‰‰‰‰ öö ööκκκκ uu uu‰‰‰‰ tt ttΠΠΠΠ öö ööθθθθ ss ss)))) øø øø9999 $$ $$#### tt tt ÏÏ ÏÏΗΗΗΗ ÍÍ ÍÍ>>>>≈≈≈≈ ©© ©©àààà9999 $$   )5: جمعه (  � ####$$
  .»كند خدا ستمگران را هدايت نمي«
يل او را در دل بي! نام و نشان بايد بگوييم كه نويسندة بي» ابوالعالء معرّي«اما دربارة 

، تعظيم خداوند و »ابوالعالء«زيرا در معتبرترين كتب ! عداد مخالفان نبوت شمرده است

 الفصول«شود مثالً در كتاب   آشكارا ديده مي�بيزاري از ملحدان و تصديق پيامبر اسالم

  : نويسد  مي» و الغايات

الفصول و . (».. . الخونةأبعد اهللا الملحدة غير أعفاء و البررة، بل هم الفساق«
  )497الغايات، چاپ مصر، صفحة 

خداي، ملْحِدان را از زحمت خود دور كند كه نه اهل عفوند و نه نيكوكارند، «: يعني 
و در همين كتاب ضمن شرح سخنان خود، مكرّر از . »بلكه ايشان گناهكاران خيانتكارند

، به مقام رسالت آن كند و گاهي در خالل سخن  ياد مي با حرمت تمام�امبر اسالمپي
  : نويسد  نمايد، چنانكه مي حضرت از سوي خدا تصريح مي

الفصول و الغايات، . (»����حضير هو أبو أسيد بن حضير صاحب رسول اهللا«
  )226صفحة 

  : نويسد  و ضمن يكي از فصول كتاب، بنا به مذاق شاعرانه و لطيف خود مي

»من تسبيح اهللا رغاءالفصول  (»���� محمد ناقةٍقصواءٍ الدار، و حنينٌقيرة قٌ ع
  )96والغايات، صفحة 
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آن را كشت، تسبيح خدا شمرده » قُدار«كه ) پيامبر ثمود(نالة ماده شتر صالح «: يعني 
  .»� شتر محمد1»قَصواء«شود و همچنين نالة  مي
معره «و انزوا در » بغداد«را در بازگشت از » الفصول و الغايات«، كتاب »ابوالعالء«

معارضه اند كه در اين كتاب با قرآن كريم به   نوشت و او را به دروغ متّهم كرده»النعمان
  : نويسد  پردازد و مي اما در همين كتاب به تفسير برخي از آيات قرآني مي! برخاسته است

 »...علي الجبن و البخل ) لق هلوعاإن اإلنسان خ: (د فسر قوله تعالي وق«
إن اإلنسان خلق (گفتار خداي تعالي كه «: ني يع) 96الفصول و الغايات، صفحة (

تفسير شده ) نيز(به معناي ترس و بخل ) همانا آدمي حريص آفريده شده است = هلوعا
  .»...است

عيار مسلمان اديبي به تمام »  الغفرانرسالة«در اثر مهم ديگرش يعني » ابوالعالء«اما 
نوشته و آن را به آيات شريفة قرآن كند كه كتاب خود را با نثري موزون و بليغ  جلوه مي

  . زينت بخشيده است�و أحاديث نبوي
به ويژه ! سازد؟ دانم با كدام ميزان مي نمي! شمردن» اصل نبوت«چنين كسي را منكر 
اند كه او خود گفته است مفتريان سخناني  ادعا كرده» ابوالعالء«كه برخي از ياران 

_________________________________________________________________________ 

 يوم فتح مكة علي ناقته ����دخل رسول اهللا«: قضواء نام شتر پيامبر بوده، در آثار آمده است  -1
: يعني ) 576 بن جوزي، چاپ مصر، صفحه الوفا باحوال المصطفي، تأليف عبدالرّحمان (»القصواء

 .»پيامبر روز فتح مكّه سوار بر ماده شترش قصواء، به مكّه وارد شد«
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اگر معرّي اهل الحاد يا انكار نبوت بود، چگونه باري، ! 1اند كفرآميز را بر من بسته
  !با آنهمه حسن شهرت و سربلندي بسر برد؟» معرّه النّعمان«توانست در  مي

در طول زندگاني مراحل گوناگوني از » ابوالعالء«اند كه  البتّه برخي بر اين قول رفته
هراه ايمان رسيده، تفكّر ديني را گذرانده است و گاهي ره به حيرت برده و زماني به شا

 النّعمان بود بدو نخست بدين سبب كه از معرة«: گويد » ابن الوردي«چنانكه 
او را خواندم با او دشمن » استغفرو استغفري«ورزيدم و چون كتاب  ارادت مي

ضوء «افزون شد و چون كتاب دست يافتم انكار » لزوميات«شدم و چون به 
ايمان آوردم چه در آن كتاب سخناني در او را ديدم بار ديگر به او » طالسق

_________________________________________________________________________ 

رادر كتاب خود گرد آورده تا اثبات كند ! »مفتريات«يكي از ماترياليستهاي روزگار ما چند بيتي از اين  -1
ي نقل را با چنين مطلع» ابوالعالء«بيات رين ااما آخ! نيز مانند او به كلّي منكر خدا بوده است» معرّي«كه 
  : نمايد  مي

  !عجال فهذا عالم منكوس    يا رب أخرجني إلي دار الرضي 
  : كند  را خود بدين صورت ترجمه مي» سپس شعر ابوالعالء

  !زودتر، زيرا كه اين دنياست پر از ناكسي                       ايزدا ما را بدنيا سعادتها رسان 
  )147نوشته احسان طبري، چاپ تهران، صفحه ... ها  بيني ها درباره جهان  بررسيبرخي(

اخرجني إلي دار : (در جمله » ابوالعالء«از فهم شعر عرب مهجور است چرا كه ! اي هرچند مترجم توده
 از خدايش تقاضا دارد كه او را از اين جهان بيرون برَد و به سراي ديگر كه رضايت تمام در) الرّضي

به ويژه كه ! پذيرد برساند، نه آنكه آرزوي رسيدن كامرواييهاي دنيا را داشته باشد آنجا تحقّق مي
وصف كرده، پس چگونه ! »جهاني واژگونه«: يعني ) عالم منكوس(در مصراع اخير دنيا را » ابوالعالء«

 كه ابوالعالء رضايت حجت است چرا! اما به هر حال همين شعر بر مترجم ناشي! طالب دنيا بوده است؟
نتوان به شمار آورد و !! »رفقا«درخواست نموده پس او را از جمله » خدا«يا سعادت را هر چه باشد از 

 .منكر الوهيت نبايد دانست



  رسالت پيامبررسالت پيامبررسالت پيامبررسالت پيامبر

 

213213213213

 و تعظيم صحابه و تفسير، و اقرار به  او و مدايح خاندان����فضائل رسول خدا
  1.»  يافتم����معاد و ترغيب به اذكار و خضوع او در مقابل شريعت محمدي

مناقشه نكنيم و بخواهيم رأي او » ابن الوردي«اگر ما دربارة محتواي كتب مذكور با 

 بايد كار را در فرجام »األمور بخواتيمها« چرا بپذيريم باز به حكم چون و را بي
  .را منكر نبوت نتوانيم شمرد» ابوالعالء«بسنجيم و بنابراين در سرانجام، 
اساس نبوت را انكار » ابوالعالء«و » محمد بن زكريا«ثالثاً بنابر آنكه بپذيريم امثال 

آورد زيرا هزاران  ببار نمي! نام و نشان ة بياند؛ اين انكار امتيازي براي نويسند كرده
دانشمند و حكيم ديگر در شرق و غرب عالم، نبوت را امري الزم و مؤثّر در سعادت 

اند و در اثبات حقانيت آنان كتابها و رساالت  اند و به انبياء خدا ايمان آورده انسان شمرده
بيرون است و ادعايي نيست كه اند كه ذكر همة آنها از حوصلة اين كتاب  بسيار نوشته

همين اشاره كافي است كه تمام . كسي بتواند آنرا انكار كند تا به ارائة مدارك نياز افتد

و تمام متكلّمان » صدرالدين شيرازي«تا » يعقوب بن اسحاق كندي«حكماي ما از 

همه در نبوت عامه و خاصه به » شيخ محمد عبده«تا » واصل بن عطا«اسالم از 
پس اگر . اند، همچنين است رأي حكيمان و متكلّمان مذاهب ديگر موافقت سخن گفته

شود، رجالي كه به موافقت با نبوت سخن  درستي مدعا به آوردن نام چند مرد ثابت مي
اند بيشتر و نام آورترند و اگر دليل و برهان، ميزان صحت سقم ادعا است پس  گفته

  !كند؟ كدام حقيقت را اثبات مي» ابوالعالء معرّي« و »محمد بن زكريا«آوردن نام 
و آنچه علماي : [نمايد  سخن خود را چنين دنبال مي! نام و نشان نويسندة بي

علماي . دانند آورند نارسا و ناسازگار با منطق مي  كالم در اثبات نبوت عامه مي1گويند مي

_________________________________________________________________________ 

 . نگاه كنيد18، صفحه »عبدالمحمد آيتي«ترجمه آقاي » آمرزش«به مقدمه كتاب  -1
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گويند خداوند از راه لطف   ميگويند؟ علماي كالم  نبوت چه ميتعلم كالم در باب اثبا
 شر و بدكاري دور كند، اما طرفداران اصالت كند كه خاليق را از ي را مأمور ميشخص

اگر خداوند تا اين درجه به خوبي ونيكي و نظم و آسايش مردم عالقه : گويند  عقل مي
تادن تا نيازي به فرس داشت چرا همه را خوب نيافريد، چرا شر و بدي در نهاد خلق نهاد

  )31صفحة . (؟]رسول پيدا شود
پيش از هر چيز بايد توجه داشته باشيم اين نزاع ساختگي كه نويسنده، ميان علماي 
كالم و طرفداران اصالت عقل آورده به كُلّي دور از حقيقت است، زيرا معناي اصالت 

رد و عقل آن است كه انسان متفكّر براي قضاوتهاي صحيح عقلي، اعتبار مثبت در نظر گي
امور مخالف با حكم عقل را طرد كند و حكم عقل را در استنباط امور بر ديگر احكام، 

اين همان معنايي است كه مورد قبول متكلّمان اسالمي قرار دارد و اساساً . مقدم شمارد
علماي كالم بر پاية احكام عقلي به اثبات وجودخداوند و نبوت پيامبران و ديگر اصول 

دازند واگر اعتبار صحت يا تقدم در استنباط براي احكام عقلي قائل پر اعتقادات مي
  !.شمردند تا به كمك احكام مزبور، اركان ديانت را اثبات كنند؟ نبودند چگونه جايز مي

مفهوم ديگري را در نظر گرفته به » اصالت عقل«اما نويسندة بيست و سه سال از 
 تصنّعي پديد آورده و صحنه را گرم كرده همين جهت ميان عقليون و متكلّمان، نزاعي

  !است
گويد علماي كالم عقيده دارند كه خداوند از راه لطف، اشخاصي را مأمور  مي
بر اين ! فرمايد تا خاليق را از بدكاري دور كنند و به نيكي فراخوانند اما عقليون مي

روي آورند چرا عقيده اعتراض كرده گويند كه اگر خداوند عالقه داشت مردم به نيكي 
  !.همه را نيك نيافريد؟

                                                                                                                                                    

و ايشان آنچه را كه علماي : [ بدين صورت تنظيم شود  سال درهم و نامنظّم است و بايد23عبارت  -1
 ]!.دانند آورند، نارسا و ناسازگار با منطق مي كالم در اثبات نبوت عامه مي
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 انسان«آفرينش در اينجا ! انگارد كه خود را از عقليون مي! نام و نشان نويسندة بي

كند تا ثابت شود كه خالق عالم عالقه دارد انسان  را به خداوند پيشنهاد مي! »مجبور

 انسان بنابر اراده  آفريده و خواسته است تا1»مختار«خداي متعال آدمي را ! نيكوكار باشد
از اينرو پيامبرش را برانگيخته تا مردم را به نيكي . و انتخاب خود، نيكي را برگزيند

سازند و » وادار«دعوت كنند و آنان را از بدي برحذر دارند نه آنكه ايشان را به خوبي 

  2.كنند» مجبور«به ترك بدي 
نمايد و  مانه اعتراض ميبر اين اصل حكي! اما نويسنده از قول اصحاب اصالت عقل

مدعي است كه الزم بود خداوند براي اثبات لطف خود، نعمت آزادي را از انسان سلب 
  !اي بيافريند كه نتواند نيكي نكند و او را به گونه!! فرمايد

_________________________________________________________________________ 

كسي است كه فعل و ترك كار، براي وي ممكن باشد و عامل خارجي يا دروني، » مختار«مقصود ما از  -1
در عمل سلب نكند و غير از اين معناي محصلي ) دكه الزم است معطوف به هشياري باش(اراده او را 

 .شناسيم و به خيالبافيهاي برخي از اهل علم عقيده نداريم براي اختيار نمي

$$$$! �: ن در اين باره بسيارند چون آيات شريفه قرآ -2 yy yyϑϑϑϑ ¯¯ ¯¯ΡΡΡΡ ÎÎ ÎÎ)))) || ||MMMMΡΡΡΡ rr rr&&&& ÖÖ ÖÖ���� ÅÅ ÅÅ ee ee2222 xx xx‹‹‹‹ ãã ããΒΒΒΒ ∩∩∩∩⊄⊄⊄⊄⊇⊇⊇⊇∪∪∪∪ || ||MMMM óó óó¡¡¡¡ ©© ©©9999 ΟΟΟΟ ÎÎ ÎÎγγγγ øø øø‹‹‹‹ nn nn==== tt ttææææ @@ @@���� ÏÏ ÏÏÜÜÜÜ øø øøŠŠŠŠ || ||ÁÁÁÁ ßß ßßϑϑϑϑ ÎÎ ÎÎ//// � 

!! �: و نيز » كني و بر ايشان سلطه نداري  يادآوري ميتو فقط«: يعني ) 22 – 21: غاشية ( !!$$$$ tt ttΒΒΒΒ uu uuρρρρ || ||MMMMΡΡΡΡ rr rr&&&& 

ΝΝΝΝ ÍÍ ÍÍκκκκ öö ööyyyy nn nn==== tt ttãããã 99 99‘‘‘‘$$$$ ¬¬ ¬¬6666 pp ppgggg ¿¿ ¿¿2222 (( (( öö öö���� ÏÏ ÏÏ jj jj.... xx xx‹‹‹‹ ss ssùùùù ÈÈ ÈÈββββ#### uu uu öö öö���� àà àà)))) øø øø9999 $$ $$$$$$ ÎÎ ÎÎ////  tt ttΒΒΒΒ ßß ßß∃∃∃∃$$$$ ss ssƒƒƒƒ ss ss†††† ÏÏ ÏÏ‰‰‰‰ŠŠŠŠ ÏÏ ÏÏãããã uu uuρρρρ �)  تو بر آنها مسلّط نيستي پس هر «: يعني ) 45: ق

MMMMΡΡΡΡ| �و نيز » ترسد به اين قرآن پند ده كس را كه از اعالم خطر من مي rr rr'''' ss ssùùùù rr rr&&&& çç ççνννν ÌÌ ÌÌ���� õõ õõ3333 èè èè???? }} }}¨̈̈̈$$$$ ¨¨ ¨¨ΖΖΖΖ9999 $$ $$#### 44 44 ®® ®®LLLL yy yymmmm (( ((####θθθθ çç ççΡΡΡΡθθθθ ää ää3333 tt ttƒƒƒƒ 

šš šš ÏÏ ÏÏΖΖΖΖ ÏÏ ÏÏΒΒΒΒ ÷÷ ÷÷σσσσ ãã ããΒΒΒΒ �)  و اين ! ؟»خواهي مردم را مجبور كني تا ايمان آورند آيا تو مي«: يعني ) 99: يونس

 .استفهام انكاري است يعني در انديشه مباش تا مردمان از اين راه به ايمان آيند



 خيانت در گزارش تاريخخيانت در گزارش تاريخخيانت در گزارش تاريخخيانت در گزارش تاريخ

 

216216216216

كنند كه انسانها  بنابر ادعاي اين نويسنده، طرفداران اصالت عقل، جهاني را آرزو مي
و چه ( برخيزند، مجبور باشند به روي يكديگر لبخند زنند چون صبحگاهان از خواب

آيا در آن ! و ناچار باشند كه دست نوازش بر سر و روي يكديگر كشند)! لبخند تلخي
يا چيزي ! كرد؟ صورت عالم انساني، ارزشي بيش از يك باغ سيب و گالبي پيدا مي

ي طرفداري از اصالت عقل اگر معنا! آمد؟ باالتر از چندين ماشين كامپيوتر به شمار مي

  !علي عقولكم العفا: اين است كه 
به نادرستيِ رأي خود پي ببرند ! العقل از آنجا كه من ترديد دارم مردمي چنان ضعيف

گيرم و  و قبح عقليِ پيشنهاد خويش به خداوند را دريابند، لذا راهي ديگر در پيش مي
  !و اصالت عقل را بدنام نكنندانديشي بدر آيند  آورم شايد از كج برهاني تازه مي

يعني اگر ! تطابق كامل و هميشگي، ميان احكام تكويني و تشريعي باطل است
شخصي به مردم اظهار كند كه خداوند دوست دارد تا شما ناخُنهاي خود را كوتاه كنيدو 
آلودگيهاي بدنتان را پاك سازيد، كسي حق ندارد به او پاسخ دهد اگر خداوندي از اين 

رويانيد و آلودگي در پيكرمان پديد   خشنود بود، هرگز ناخُن بر انگشتان ما نميكارها
همچنين است )! و به اين دستاويز براي هميشه بخواهد در پليدي بماند!! (آورد نمي

دارند و به عدل و راستي و  احوال پيامبران كه مردم را از ظلم و دروغ و فحشا باز مي
اگر خداوند از : را نسزد كه به ايشان اعتراض كنند خوانند، هرگز مردمان  عفاف مي

گزيني خشنود بود هيچگاه انديشة ستم كردن در ما راه  عدالت و راستي و عفّت
همچنين جايز نيست تا !! آمد گفتن و بي عفّتي درما پديد نمي وي دروغريافت و ني نمي

د به اينكار راضي بود، رخداوناگ: ه كه پزشكان به مداواي بيماران نپردازند به اين بهان
  !!آورد آفريد و بيماري پديد نمي ها را نمي ها و ويروس بوهرگز ميكر

در ! نام و نشان اي تازه در بحث و جدل نيست كه نويسندة بي اينگونه سفسطه، شيوه
بلكه شبيه همين مغالطه در قرآن كريم از ! قرن بيستم به افتخار كشف آن نائل آمده باشد
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كنيم چون اگر  گفتند ما گرسنگان را سير نمي سالم نقل شده است كه ميقول كفّارصدر ا
  !ساخت خدا به اين كار راضي بود آنها را گرسنه نمي

� #### ss ssŒŒŒŒ ÎÎ ÎÎ)))) uu uuρρρρ ŸŸ ŸŸ≅≅≅≅ŠŠŠŠ ÏÏ ÏÏ%%%% öö ööΝΝΝΝ çç ççλλλλ mm mm;;;; (( ((####θθθθ àà àà)))) ÏÏ ÏÏ����ΡΡΡΡ rr rr&&&& $$$$ ££ ££ϑϑϑϑ ÏÏ ÏÏΒΒΒΒ ââ ââ//// ää ää3333 xx xx%%%% yy yy———— uu uu‘‘‘‘ ªª ªª!!!! $$ $$#### tt ttΑΑΑΑ$$$$ ss ss%%%% tt tt ÏÏ ÏÏ%%%% ©© ©©!!!! $$ $$#### (( ((####ρρρρ ãã ãã���� xx xx���� ŸŸ ŸŸ2222 tt tt ÏÏ ÏÏ%%%% ©© ©©#### ÏÏ ÏÏ9999 

(( ((#### þþ þþθθθθ ãã ããΖΖΖΖ tt ttΒΒΒΒ#### uu uu ãã ããΝΝΝΝ ÏÏ ÏÏèèèè ôô ôôÜÜÜÜ çç ççΡΡΡΡ rr rr&&&&  tt ttΒΒΒΒ öö ööθθθθ ©© ©©9999 ââ ââ !! !!$$$$ tt tt±±±± oo oo„„„„ ªª ªª!!!! $$ $$#### ÿÿ ÿÿ………… çç ççµµµµ yy yyϑϑϑϑ yy yyèèèè ôô ôôÛÛÛÛ rr rr&&&& ÷÷ ÷÷ββββ ÎÎ ÎÎ)))) óó óóΟΟΟΟ çç ççFFFFΡΡΡΡ rr rr&&&& �� ��ωωωω ÎÎ ÎÎ)))) †††† ÎÎ ÎÎûûûû 99 99≅≅≅≅≈≈≈≈ nn nn==== || ||ÊÊÊÊ && && ÎÎ ÎÎ7777 •• ••ΒΒΒΒ �  
  )47  :يس(  

گفته شود از روزيهاي خدا كه نصيب شما شده به گرسنگان و چون به ايشان «
غذا دهيد كساني كه كافرند به مؤمنان گويند آيا به كسي غذا دهيم كه اگر خدا 

ر شما جز د! ؟)ساخت اش نمي و گرسنه(رساند  خواست غذايش را مي مي
  .»ضاللتي آشكار نيستيد

پس تكليف ما آدميان با آنچه خداوند در نظام آفرينش مقرّر داشته هميشه منطبق 
نيست و اين از اسرار حكمت الهي است كه عقول فوق متوسط بايد در آن غور كنند و 
شرح و تفصيل آن در چنين كتابهايي كه براي عموم مردم نوشته شده مناسب نيست، 

بايد دانست كه خداوند، انسان را از نيروهاي متضاد آفريده و نهاد او را با همين اندازه 
عقل و شهوت، محبت و نفرت، ترس و جسارت، خشم و رضايت و جز اينها سرشته 
. است و نيروي اراده يا قدرت انتخاب نيز به او بخشيده تا بتواند نيك و بد را جدا كند

ها فرا خوانند و   را به مبارزه با بديها و مالزمه با نيكيسپس پيامبران را برانگيخته تا آدمي
 نويد دهند و از عاقبت ناگوار شكست بيمش يشبخش پيروز او را به نتايج سعادت

و همانگونه كه گذشت، اگر خداوند درد را مقرّر داشته، طبيب را نيز به درمان . رسانند

 شود و اگر خداوند ه و متكاملآزموداست تا راه خدمت بر او باز باشد و  توفيق داده
در انسان نيروهاي بهيمي نهاده، برهمين قياس پيامبران را نيز برانگيخته تا آدمي را از 
گرايش به خويهاي ناستوده باز دارند و اگر اخالقاً بيمار شد او را از امراض نفساني با 
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چنانكه . وندتعاليم خود پاكيزه سازند و به معرفت خداوند و حكمت آفرينش رهنمون ش
  : خوانيم  در قرآن كريم مي

� ôô ôô‰‰‰‰ ss ss)))) ss ss9999 ££ ££ tt ttΒΒΒΒ ªª ªª!!!! $$ $$#### ’’’’ nn nn???? tt ttãããã tt tt ÏÏ ÏÏΖΖΖΖ ÏÏ ÏÏΒΒΒΒ ÷÷ ÷÷σσσσ ßß ßßϑϑϑϑ øø øø9999 $$ $$#### øø øøŒŒŒŒ ÎÎ ÎÎ)))) yy yy]]]] yy yyèèèè tt tt//// öö ööΝΝΝΝ ÍÍ ÍÍκκκκyyyy ÏÏ ÏÏùùùù ZZ ZZωωωωθθθθ ßß ßß™™™™ uu uu‘‘‘‘ ôô ôô ÏÏ ÏÏ ii iiΒΒΒΒ ôô ôôΜΜΜΜ ÎÎ ÎÎγγγγ ÅÅ ÅÅ¡¡¡¡ àà àà����ΡΡΡΡ rr rr&&&& (( ((####θθθθ èè èè==== ÷÷ ÷÷GGGG tt ttƒƒƒƒ 

öö ööΝΝΝΝ ÍÍ ÍÍκκκκ öö ööyyyy nn nn==== tt ttææææ  ÏÏ ÏÏµµµµ ÏÏ ÏÏGGGG≈≈≈≈ tt ttƒƒƒƒ#### uu uu öö ööΝΝΝΝ ÍÍ ÍÍκκκκyyyy ÅÅ ÅÅ ee ee2222 tt tt““““ ãã ããƒƒƒƒ uu uuρρρρ ãã ããΝΝΝΝ ßß ßßγγγγ ßß ßßϑϑϑϑ ÏÏ ÏÏ kk kk==== yy yyèèèè ãã ããƒƒƒƒ uu uuρρρρ || ||====≈≈≈≈ tt ttGGGG ÅÅ ÅÅ3333 øø øø9999 $$ $$#### ss ssππππ yy yyϑϑϑϑ òò òò6666 ÏÏ ÏÏtttt øø øø:::: $$ $$#### uu uuρρρρ ββββ ÎÎ ÎÎ)))) uu uuρρρρ (( ((####θθθθ çç ççΡΡΡΡ%%%% xx xx....  ÏÏ ÏÏΒΒΒΒ 

ãã ãã≅≅≅≅ öö öö6666 ss ss%%%% ’’’’ ÅÅ ÅÅ∀∀∀∀ ss ss9999 99 99≅≅≅≅≈≈≈≈ nn nn==== || ||ÊÊÊÊ AA AA ÎÎ ÎÎ7777 •• ••ΒΒΒΒ �  )164  :آل عمران(  
خداوند بر مؤمنين منّت نهاد چون در ميان آنان رسولي از خودشان برانگيخت «
خواند و ايشان را پاك ساخته و كتاب و حكمت به  آيات او را بر آنها مي) كه(

  .»بردند آموزد با اينكه پيش از اين در گمراهي آشكاري بسر مي آنان مي
  : خوانيم  و نيز مي
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تان آمده و شفائي  اي از سوي خداوند هان اي مردم، براستي كه شما را موعظه«

  .»)رسيده است( مؤمنان دلها و هدايت و رحمتي براي) بيماري(براي 

است و » منّت خدا بر خلق«يا به تعبير قرآن كريم » قاعدة لطف«و اين همان مفاد 
اين كار با غرائزي كه در انسان از خشم و شهوت و حرص و بخل و غيره نهاده شده 
هيچ منافات ندارد چنانكه در نظام تكوين نيز تشنگي مقرّر گشته و آب هم براي رفع آن 

به . اند شده است و سرما و حرارت كه ضد يكديگرند هر دو تقدير و تدبير شدهآفريده 
اند و مردم  همين صورت، انبياء نيز به مخالفت با صفات شيطاني در انسان مبعوث گشته

اند و لزوم بعثت پيامبران براي  را به مهاركردن آنها و كسب فضائل اخالقي فرمان داده
ر شهوت و درمان براي درد و آب براي عطشان است و جز مردم بصير مانند عقل در براب
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توان رست و به سعادت حقيقي  در پناه تعاليم ايشان از دام طبيعت و وساوس نفس نمي

، كند زيرا كه عقل نتوان پيوست و عقل به تنهايي كفايت از دشمنان نفساني آدمي نمي
 و مستقلّ از ديگر بيرونيحاكم  و مرتبط با سائر نيروهاي باطني است، نه دروني امر
كوشد تا هيجانها را آرام  پس، با فشار اميال نفساني و التهاب آنها، پريشان شود و مي! قوا

هاي  آورد و به نفع خواهش روي مي! تراشي كند و در بسياري از موارد به مصلحت
ه به عالوة احوال عقل هموار. كند و امور ناصواب را توجيه مي! دهد نفساني فتوي مي

يكسان نيست، گاهي ضعيف و زماني قوي است و در حال قدرت نيز زماني كُند و 
اي موارد، از او  خسته و گاهي تيز و بانشاط است، لذا مصالح و مفاسد حقيقي در پاره

شوند و در حكمت آفرينش مقرّر شده تا پيامبران خدا با تعاليم الهي به كمك  غايب مي
صيل كماالت اخالقي و فوز به سعادت نهايي، ياري كنند عقل بشتابند و او را در راه تح

 با عقول آدميان – عليهم السالم –و مواد غذائي مناسب را به او برسانند پس انبياء خدا 
روند به همين جهت  جنگ ندارند بلكه آموزگاران مهربان و دلسوز خِرَد به شمار مي سر

خالصه . 1 به تصريح، سخن رفته استدر قرآن كريم نزديك به هفتاد بار از حجيت عقل
آنكه اشكاالت سطحي نويسندة بيست و سه سال، نمايندة آن است كه او از احوال نفس 

هاي جهان آفرينش آگاهي ندارد و با اين همه، جسارت ورزيده و در  بشر و حكمت
چنين وادي عظيم و پرمسؤوليتي گام نهاده و هر چه به نظرش رسيده ناقص و مغلوط به 

  !لم آورده استق

_________________________________________________________________________ 

و شانزده بار )  تعقلون، نعقل، يعقلها، يعقلونعقلوه،: (در قرآن مجيد، چهل و نه بار از واژه عقل با الفاظ  -1
از اهميت و ) أولي النّهي(و يكبار با ذكر ) لوابقيةأو(و يكبار با تعبير ) ولواأللبابأولي األلباب، أ: (با ذكر 

اعتبار و حجيت عقل سخن به ميان آمده است و اگر معاني إشاري قرآن را نيز در اين باره به شمار 
 .ر بيش از اين خواهد بودآوريم رقم مزبو
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  .»وذلك هو الخسران المبين«
  : كند  نويسنده، سخنان گذشتة خود را چنين تعقيب مي

گذارد، طبيعت پدر و مادر و خواص مزاجي  انسان ساخته شده، پا بعرصة حيات مي[
كند و نوزاد با خصايص جسمي و بالطّبع با خصايص روحي  آنها در بستن نطفه تأثير مي

نهد؛ همانطور كه ارادة  ركيبات حسي و مادي اوست قدم به دنيا ميو معنوي كه الزمة ت
آدمي در رنگ و چشم و شكل بيني و كيفيت حركت قلب، بلندي و كوتاهي قامت، قوة 
ديد يا ضعف كليه او كمترين اثري ندارد در كيفيت تركيب مغز و اعصاب و تمايل 

دل و اشخاصي ديگر ذاتاً تند و اشخاصي فطرة آرام و معت. دروني خود نيز دستي ندارد
شوند وبه حقّ  مردمان نيكومنش مخلّ آزادي ديگران نمي. رانداسركش و افراط ك
آيا . دارند كنند و كسان ديگر از هيچگونه زورگويي دست برنمي سايرين تجاوز نمي

ارسال رسل براي اين است كه اين طبايع را تغيير دهد؟ مگر با موعظه ممكن است 
. ؟] را سفيد كرد تا بتوان طبع مايل به شرّ را مبدل به طبع مايل به خير ساختپوستي سياه
  ) كتاب32 و 31صفحة (

ظهور پيامبران را » جبر مطلق«كوشد تا به دستاويز  نويس مي در اين عبارت سيره
  .شود و پيش از هر چيز خود، با چند تناقض عجيب روبرو مي! اثر جلوه دهد بي

كه پوستاني  سيه«فايده بود و گمراهان چون   رسل بي آنكه اگر ارسالنخست
 تواست آن انقالب �آمدند، پس چرا پيامبر اسالم به شمار مي» شوند سپيد نمي هرگز

 اخالق و رفتار عمومي را دگرگون عظيم را در جهان عرب پديد آورد و انديشه و
بدون هيچ : [ه كند ك  كتابش اعتراف مي15 و 14نويس در صفحة  چرا خود سيره! سازد؟

اگر . ترين نوابغ تاريخ سياسي و تحوالت اجتماعي بشر است ترديدي محمد از برجسته
اوضاع اجتماعي و سياسي در نظر باشد، هيچيك از سازندگان تاريخ و آفرينندگان 

اعجاز محمد در : [نويسد   مي28چرا در صفحة ]. كنند حوادث خطير با او برابري نمي
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ها و آزارها مقاومت كرد و از هيچ تدبيري   ننشست و با تمام اهانتاين است كه از پاي
العرب تحميل كرد، قبايل مختلف اعراب را در تحت  روي نگردانيد تا اسالم را بر جزيره

اند و مطابق طبيعت بدوي  يك لوا درآورد، اعرابي كه از امور ماوراءالطبيعه بكلي بيگانه
 جلب نفع آني هدفي ندارند، جز تعدي و آوردند و جز خود به محسوسات روي مي

 23 اين تناقض را نويسندة ]!.درازي به خواسته ديگران كاري از آنها ساخته نيست دست
  !كند؟ سال چگونه رفع مي

ايا ارسال رسل براي اين است كه اين طبايع را تغيير دهد؟ مگر : [نويسد  كسي كه مي
و ! چرا تا اين حد حواسش پرت است..] .پوستي را سفيد كرد با موعظه ممكن است سياه

حمد با دست خالي و ياراني م: [توجه ندارد كه خود در چند صفحة قبل نوشته است 
].  معدود، پاي به ساحت تاريح گذاشت و يگانه وسيلة كار او قرآن بود و قرآنبسيار

 بود، يعني مبدأ همة تحوالتي كه پيامبر اسالم پديد آورد موعظه)  كتاب18صفحة (
  !موعظة قرآن

: نويسد  چنانكه مي(شمارد  مي» معجزه«اگر اين كارها را به راستي ! نويس تازه سيره
و عقيده دارد كه چنين اعمالي از ديگران ساخته نيست ...] اعجاز محمد دراين است كه [

آري، مقصود حاصل است و بحث را بيهوده ! »فبها و تم المراد«: پس، به قول معروف 
اند و با وجود  دادن همين معجزات ظهور كرده پيامبران حقّ، براي نشان.  دراز كردنبايد

مگر تأثير در ! شمارد؟ اثر مي نويس قيام انبياء را بي اين معجزات تاريخي، شگفتا كه سيره
  !قاموس ايشان، شاخ و دم هم بايد داشته باشد؟

ت و گمراهان چون سياهان فايده اس  اينكه چنانچه تبليغ و موعظه و سخنوري بيدوم
پس خود جناب نويسنده، چرا نقض غرض ! هرگز رنگ عوض نخواهند كرد! زنگبار

اند تا از راه تبليغ و نگارش، افكار و عقايد مردم را دربارة  فرموده و دست به قلم برده
و اگر چنين اميدي هرگز ! پيامبر اسالم تغيير دهند و به سوي سخنان خود جلب كنند؟
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اند، پس ابتداء بايد در  ن راه نيافته است و به كاري عبث و بيهوده دست زدهدر ايشا
  !انديشة معالجة خويشتن برآيند كه ادعاي پريشان گويان بر ديگران حجت نيست

و از سوي ! گويد ها مي  اينكه نويسنده، از يك سو در ستايش علم و عقل سخنسوم

كند و در  تأثير تربيت را انكار مي! »طلقجبر م«ديگر برخالف علم و عقل، و به بهانة 
 زيرا به نظر !فرمايد كه همة مؤسسات تربيتي را در دنيا تعطيل كنند حقيقت پيشنهاد مي

اند كه سپيدي و سياهي بر اندام  نويس خير و شرّ چنان در طبايع مردم رخنه كرده سيره
پويد و  ره صالح نميپس نيكوسرشت به تربيت نيازي ندارد چه هرگز راهي جز !! ايشان

بنابراين علوم ! بدسرشت نيز قابل تربيت نيست، چون هيچگاه از بدي دست نمي شويد

! »ن تاريخدا زباله«ابهاي دانشمندان را در تربيتي را بايد از دانشگاهها حذف كنند و كت
واقعاً كه بهتر از ! قرار گيرد» موضع صدق«نويس جا بيفتد و در  بيفكنند تا سخن سيره

  !!ن نتوان سخني بر وفق علم و عقل به ميان آورداي
پذيرد  ها را ندارد و مي گويي تحمل اين تناقض! نام و نشان نويسِ بي اما چنانچه سيره
گوييم پيامبران نيز براي  پذير است و قابل اصالح؛ در آن صورت مي كه انسان تربيت

  : د آمده است اند، چنانچه در قرآن مجي انجام همين مأموريبت مبعوث شده
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اندگان، رسولي از ايشان برانگيخت تا او است خدايي كه در ميان درس ناخو«

بخواند و آنها را از آاليشهاي اخالقي پاك كند و كتاب و آيات خدا را بر آنان 
  .»حكمت به ايشان بياموزد و پيش از اين رسالت، در گمراهي آشكاري بودند
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اگر چنين بود چرا تاريخ بشرهاي متدين : [دهد  نام و نشان چنين ادامه مي نويسندة بي
)  كتاب32صفحة (؟ ]ز لوث جرائم و خشونت و اعمال غيرانساني لبريز استا

مقصودش آن است كه اگر تعاليم پيامبران در مردم مؤثّر بود پس چرا مردم متدين، به 
زنند؟ ما قبالً همين سؤال را بطور معكوس به ميان آورديم و  اعمال غيرانساني دست مي

 پيامبران در مردم مؤثّر نبود چرا مثالً زندگي نويس پرسيديم كه اگر تعاليم از سيره
و چرا خود ! آن همه تفاوت داشت؟عمومي عرب جاهلي پيش از اسالم و پس از اسالم 

در اينجا بر سخن ! نويسنده به تأثير نيك تعاليم پيامبراسالم آشكارا اعتراف كرده است؟
تأثير مثبتي نداشت چرا افزاييم كه اگر ظهور پيامبران در جوامع بشري  گذشتة خويش مي

ترين  ترين و وحشي در ابتدايي: [نويسد   كتاب خود مي35 سال در صفحة 23نويسندة 
ترين اقوام، نهايت  ترين و فاضل طوايف انساني، ديانت بوده و هست تا برسد به مترقّي

ر در اقوام اوليه يا اقوام وحشي كنوني، اين معتقدات آلوده به اوهام و خرافات است و د
ملل راقيه در پرتو فكر دانشمندان و بزرگان انديشه، ديانت بصورت تعاليم اخالقي و 

نظم  نظامات اجتماعي درآمده است كه بالمĤل آنها را از حال توحش درآورده و به ايجاد
اين تحول و اين سير بطرف خوبي .  و آسايش زندگي رهبري كرده استعدالت و

 بنام مصلح، گاهي بنام اسم فيلسوف، گاهيمرهون بزرگاني است كه گاهي به 
  1].اند و گاهي بعنوان پيغمبر ظاهر شده(!!) *قانونگزار

تاريخ بشر متدين هرگز از : گوييم  نويس مي از اين كه بگذريم در پاسخ سؤال سيره
آري، . نما ملوث از جرم و جنايت است لوث جرائم لبريز نيست بلكه تاريخ بشر متدين

كنند از اعمال غيرانساني انباشته شده   منافقان كه تظاهر به دينداري ميتاريخ زندگي
دانند و به پاداش  است، نه تاريخ مردمي كه خود را در برابر خداوند، سخت مسؤول مي

هاي زشتي درتاريخ  خطا از اينجاست كه چون چهره. كيفر الهي قاطعانه، يقين دارند و
_________________________________________________________________________ 

 !درست است)  قانونبمعناي واضع( البته قانونگذار -*
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اند،   آورده ولي برخالف تعاليم الهي رفتار كردهشوند كه نام خدا را بر زبان ديده مي
و ! اند خالص خدا بوده پندارند كه اين رياكاران از بندگان لوحي مي از كمال ساده گروهي
خبر از  بي! كنند كه چرا دينداري، اين افراد را اصالح نكرده است؟ اعتراض ميآنگاه 

د و از احساس مسؤوليت در شو آنكه ايمان راستين، هرگز از اعمال شايسته جدا نمي
گيرد، زيرا روح و بدن با هم قرين و در يكديگر مؤثرند، پس  برابر خدا فاصله نمي
اي در روح بشر جاي گيرد و با عواطف انسان بياميزد ولي در  ممكن نيست عقيده

  !كوششهاي ظاهري او ابداً نقشي نداشته باشد
فق ايمان دروني و آرزوهاي نهاني خواهد تا بر و آري، آدمي بطور طبيعي همواره مي

شود  به نُدرت جدا مي» عمل صالح«از » ايمان«خود زندگي كند و لذا در قرآن كريم ذكر 
  : گويد  گيرد، قرآن مي و وصف مؤمن از نيكوكاريهاي اول فاصله نمي
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و آنان كه از . آنان كه در نمازشان خاشعند. به راستي كه مؤمنان رستگار شدند«

و آنان كه روابط جنسي، . اند و آنان كه زكات دهنده. دانندگويي رويگر ياوه
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ها و عهدهاي خويش  و آنان كه امانت... خوددارند مگر در رابطة با همسرانشان 
  .»پردازند  مي1و آنان كه به حفظ نمازهايشان. را رعايت كنند

  : گويد  قرآن مي
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šš ššχχχχθθθθ èè èè%%%% ÏÏ ÏÏ‰‰‰‰≈≈≈≈ ¢¢ ¢¢ÁÁÁÁ9999 $$   )15  :حجرات(  � ####$$
ترديد مؤمنان تنها آن كساني هستند كه به خدا و رسول او ايمان آورده و سپس «

دند، ايشان در ادعاي ايمان نكردند و با مال و جان خود در راه خدا كوشي
  .»راستگويند

را در پس شما كه ترازوي ايمان و كفر . و در حقيقت اينان در ايمانشان صادقند
چرا زندگي فالن مؤمن، سرشار از اعمال غيرانساني : پرسيد  دست نداريد چگونه مي

  !چه كسي به شما خبر داد كه او در حقيقت، مؤمن است؟! است؟

دانيم   او را مسلمان ميظاهراصول اسالم اقرار كند، ما بر حسب آري، اگر كسي به 

 او خبر نداريم و لذا انحرافات اخالقي وي را مولود ايمان حقيقت ايمانولي از 
  !شماريم استوارش نمي
  : گويد  قرآن مي
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_________________________________________________________________________ 

حفظ نماز مستلزم رعايت . تفاوت دارد) كه ذكرش در دومين آيه گذشت(حفظ نماز با خشوع در نماز  -1
 .اوقات و آداب آن است و خشوع در نماز با توجه روحاني و استغراق باطني پيوند دارد
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بگو ايمان نياورديد، ليكن بگوييد تسليم ! نشينان گفتند ايمان آورديم باديه«
  .»ايم و هنوز ايمان در دلهاي شما داخل نشده است شده

 –نسان  از ياد برد؛ يكي اينكه تأثير مكتب پيامبران در ادر اينجا دو نكته را نيز نبايد
 تدريجي است و نبايد انتظار داشت كه هر مؤمني در –مانند تأثير ديگر مكاتب تربيتي 

و مرتكب هيچ خطائي نشود، اما بايد انتظار ! نائل آيد» عصمت«مدت كوتاهي به مقام 
در پاكي وتقوي و عدالت و نيكي رو به تكامل و )! نه ادعائي(داشت كه مؤمنان حقيقي 

  .ترقّي روند
ة دوم آنكه اگر قرار باشد كسي با وجود دينداري خود را به گناهاني آلوده كند نكت

البتّه بدون دينداري به گناهاني بدتر از آن آلوده خواهد شد و اگر فرض شود كه كسي 
كند قطعاً با داشتن دين، بيشتر و دقيقتر از كارهاي  بدون دينداري از زشتكاريها دوري مي

د، خالصه آنكه حسن تأثير دين در اعمال انسان ترديدناپذير زشت اجتناب خواهد ورزي
  .است

  : كند  سخن خود را چنين دنبال مي! نام و نشان نويس بي سيره
پس ناچار بايد به اين نتيجه برسيم كه خداوند از فرستادن انبياء بر مردم كه همه [

ة يك شخص خوب شوند و به خير گرايند نتيجة مطلوب را نگرفته است و در انديش
بين راه مطمئن ديگري براي فرارسيدن به اين هدف وجود دارد و آن اينست كه  واقع

  ) كتاب32صفحة ]. قادر متعال همه را خوب بيافريند
 – عليهم السالم –آيد كه انبياء  بايد توجه داشت از ظاهر سخن نويسنده چنين برمي

 نتيجة مطلوب حاصل نگرديده لذا اند ولي چون از ارسال آنها  شده از سوي خدا فرستاده
ترديد  ولي بي! كند كه خداوند همة مردم را نيكو سرشت بيافريند نويسنده پيشنهاد مي

 فرستادگان – عليهم السالم –مقصود أصلي او چنين نيست و أساساً قبول ندارد كه انبياء 
 تا به اصطالح  اظهار داشته�خدايند و اين موضوع را بنابر عقيده و رأي پيروان أنبياء
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اما با اينكه سالها در نويسندگي تجربه . عقيدة ايشان را نشان دهد» تالي فاسِد«منطقي 
اندوخته، انصافاً در أداي مطلب كوتاهي ورزيده است و سخنش وافي به مقصود براي 

و پرواضح ! باشد عموم نيست چنانكه مقصودش، مقرون به صحت نزد اهل فكرت نمي
تشرّعين غرض از فرستادن رسوالن، آن نبوده كه عموم مردم باإلجبار است كه در نظر م

دعوت ايشان را بپذرند و ناچار به تعاليم آنها گردن نهند تا اگر اين غرض حاصل نيامد 
بلكه غرض آن بوده كه مردم آزادانه قبول دعوت ! نويسنده راه ديگري را پيشنهاد كند

   :خوانيم  كنند؛ چنانكه در قرآن مجيد مي
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  )29  :كهف(  

بگو اين حق از سوي خداوند شما است، پس هر كس خواهد ايمان آورد و هر «
  .»كس خواهد انكار كند

ذيرفته و گروهي رود كه گروهي دعوت انبياء را پ با توجه به اين اصل، البتّه انتظار مي
پس متشرّعين در ) گردد ولي حجت بر ايشان تمام مي شود و راه عذر قطع مي(نپذيرند 

اي در انديشه روند كه  انتظار آن نبودند كه همة مردم ناگزير ايمان آورند تا با كفر عده
  !بايد راه خدا جز اين باشد

ارة بعثت پيامبران تصور درب! به نمايندگي از ديگران! نام و نشان آري، نويسنده بي
سازد و سپس با شجاعت تمام به نقض و ابرام آن  واهي و نادرستي در ذهن مي

خشت اول چون نهد معمار «و ! »بست ويران است خانه از پاي«در حاليكه ! پردازد مي
اند كه پيامبران براي  كداميك از ارباب ديانت ادعا كرده! »رود ديوار كج كج، تا ثريا مي

به مقام ايمان و ! اند تا عموم مردم چه بخواهند و چه نخواهند  شده  هدف فرستادهاين
ده مدعي شود در كدام كتاب اين دعوي به ميان آمده است تا نويسن! عصمت نائل آيند؟

آفريد و  ق نگشته پس خوب بود خداوند همة خلق را مؤمن ميكه چون اين غرض محق



 خيانت در گزارش تاريخخيانت در گزارش تاريخخيانت در گزارش تاريخخيانت در گزارش تاريخ

 

228228228228

دادن حريت اراده و فكر، به منزلة خربزة  ا از دستيعني آدمي ب! رويانيد؟ گناه مي بي
  !!گشت طعم دامغان مي شيرين اصفهان و پستة خوش

اند  دانم اين نويسنده و هم مسلكان وي از آزادي فكر و اراده، چه زياني ديده من نمي
آيا جز اين است كه آدمي ترقّيات ! گويند؟ سخن مي! »جبر مطلق«كه يكسره از نعمت 

  ؟ را در ساية نعمت بزرگ آزادي به دست آورده استمعنوي خود
باشد كه قدرت ترك  به نظر من اعمال پسنديدة نيكان از آنرو داراي ارزش متعالي مي

موي نيكي از ايشان سلب نشده است اگر ايمان و تقوي و فداكاري و ايثار مانند روييدن 
و ! نام و نشان و نويسندة بي! ضروري بود هيچ امتيازي بر آنها مترتب نبود! و دفع ادرار

  !پسندند همفكران ايشان چنين عالمي را مي
اساساً اين توقّع كامالً بيجا است كه آدمي قبول داشته باشد خداوند در او شعور و 
اراده آفريده و قدرت انتخاب به او بخشيده، آنگاه پيامبران را فرستاده است تا وي را به 

چنين كاري نقض غرض به شمار ! وي از نيكي كنندجاي دعوت به نيكي، مجبور به پير
گيرد، پس راهي به از اين نبوده و نيست كه قادر  رود و حكمت الهي بر آن تعلّق نمي مي

و نه تحميل (متعال همچنان كه انسان را مختار آفريده پيامبران را نيز براي ارشاد او 
د مشمول هدايت الهي شود برانگيزد تا هر كس لياقت و شايستگي نشان دا) ديانت براو

نائل آيد و هر كس اليق اين مقام نبود به سويي ديگر رود » سعادت اختياري«و به 
  : چنانكه در قرآن مجيد آمده است 

  )3  :دهر(  � وراًفُا كَ إم وراًا شاكِ إمبيلَ السهنايدا هإنّ �
  .!»ه استما به انسان راه را نشان داديم يا سپاسگزار و يا كفران پيش«

  : گويد  نويس در پي سخنان گذشته چنين مي سيره
دنيا دار امتحان است، بايد : متشرّعين در برابر اين مالحظه جوابي حاضر دارند كه [

فرستادن انبياء نوعي اتمام حجت ). ليميز الخبيث من الطيب(خوب از بد متمايز شود 
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كه سرباز زد به سزاي كردار د و آناست تا هر كه از دستور آنها پيروي كرد به بهشت رو
اين سخن عاميانه است، امتحان براي چه؟ : منكران اصل نبوت گويند . ش بردبد خوي

خواهد بندگان را امتحان كند؟ اين سخن غلط است، خداوند از سراير و  آيا خداوند مي
  ) كتاب33 و 32صفحة ]!. (مكنونات بندگان آگاهتر از خود بندگان است

سخني كامالً متين و » دنيادار امتحان است«: هل شرع در اينجا نقل كرده كه آنچه از ا
اساساً بدون امتحانات الهيه، حقيقت و گوهر انسان بروز و ظهور . استوار و عميق است

يابد و حكمت آفرينش  ندد و تشخّص و تمايز نميپيو كند و از قوه به فعل نمي ميپيدا ن
گردند و  و تضاد نيروهاي دروني و بيروني توجيه نمي شود دربارة انسان متحقّق نمي

و شرح اين مختصر و تفصيل اين ! مانند بسياري از مسائل بزرگ انساني بي جواب مي
اي كه در اين مقام الزم باشد از آن سخن  مجمل به كتابي بزرگ نياز دارد و ما به اندازه

نام و نشان   فهم نويسندة بيخواهيم گفت و پرواضح است كه افق اين معاني باالتر از
  : باشد كه به قول شاعر عرب  مي!  سال23اب كت

  و كم من عائب قوال صحيحا
  

  1و آفته من الفهم السقيم  
  

مشيت باريتعالي بر امتحان انسان تعلّق گرفته «: بينيم در برابر اين عقيده كه  و لذا مي
داوند از سراير و مكنونات خ(!!) ... اين سخن عاميانه است«: دهد  پاسخ مي. »است

! »شكن دندان«گويي حكماي الهي از اين ايراد ! »بندگان آگاهتر از خود بندگان است
  !اند اند و بدون عنايت به اين معني از امتحانات الهيه سخن گفته خبر مانده بي

   :  فرمود�ده قرن يپش، امام اهل شريعت، علي بن ابيطالبرچها

و إن كان سبحانه أعلم بهم من أنفسهم و ...  األوالد أنه يختبرهم باألموال و«
البالغه، بخش سوم،  نهج. (»لكن لتظهر األفعال التي بها يستحق الثواب و العقاب

_________________________________________________________________________ 

 !فهمي، بيماري خرد است نهد و بالي او در كج  كه بر گفتار درستي عيب ميچه بسا كسي -1
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... آزمايد  خداوند به وسيلة اموال و فرزندان، بندگانش را مي«: يعني ) 93حكمت شمارة 
ها  ت، ليكن آنان را به آزمايشو هر چند خداي سبحان از خود ايشان بر آنها داناتر اس

  .»شوند افكند تا افعال نيك و بدشان ظهور كند كه بدانها سزاوار پاداش و كيفر مي مي
بيش از هر چيز نشانة جهل و ! نام و نشان پس، اين قبيل اعتراضات نويسندة بي

شود، اما براي آنكه قسمت  ناآگاهي وي از معارف ديني و مدارك اسالمي شمرده مي
  :تر گردد، سزاوار است توضيحي دراين باب بياوريم   روشن�راز كالم امير مؤمنانأخي

دانيم كه خداوند حكيم چون به آدمي قوة شنيدن بخشيده، ممكن نيست امواج  مي
يد و آ را در اين صورت، نقض غرض پيش ميصوتي در طبيعت پديد نياورده باشد زي

طا كرده نشايد كه شكلها و رنگهاي قابل دانيم خدايي كه نيروي ديدن به ما ع نيز مي
رؤيت در جهان پديد نياورده باشد، چرا كه خودداري از اين كار، هدف او را در طبيعت 

به همين قياس، خداوند حكيمي كه در نهاد ما شعور و اراده آفريده . كند محو و نفي مي
برابر انسان، به انسان بخشيده است ممكن نيست تا در » قدرت انتخاب«و در نتيجه، 

نيك و بد و زشت و زيبا و و حقّ و باطل را قرار نداده باشد زيرا كه با نبودن اين امور و 
هدف و تعطيل خواهد ماند و  در بشر، بي» نيروي گزينش«بودن همة كارها، اساساً  يكسان

پس با كمترين توجه به قدرت . شود و اين محال است مشيت الهي در اين باره باطل مي
آرايي عقل و نفس در باطن ما  توانيم بفهميم كه صف تخاب خود و لوازم طبيعي آن، ميان

كه هر كدام نمايندة خوبي و بدي هستند عين حقّ و محض صواب است و همچنين 
اند و نيز وساوس شياطين  از خارج كه به پشتيباني و هدايت عقل برخاستهدعوت انبياء 

اند، كامالً موافق با حكمت و نظام خلقت  هادهكه از راه تحريك نفس قدم به ميان ن
باشد زيرا تا اين امور از درون و برون بر آدمي عرضه نشوند اختيار و انتخاب انسان  مي

پذيرد  خصوصاً دربارة معنويات كه با جوهر روح پيوندي ناگسستني دارند تحقّق نمي
 فرمود او را با بنابراين خداوند حكيم پس از اينكه نيروي گزينش به انسان عطا
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كند و از راه دعوتهاي عقل و نفس و شيطان و پيامبر،  هاي گوناگوني روبرو مي صحنه
انگيزد تا نيروي انتخاب را به كاربرد و اين، همان امتحان خدايي است كه  وي را برمي
شمرد، با اين عمل انسان تدريجاً به شكوفايي  مي!  سال آنرا سخني عاميانه23نويسندة 
رسد و به تناسب انتخاب خود،  آورد يعني حيثيات انسانيش از قوه به فعل مي روي مي

موجودي «از طرفي چون انسان، . كند در جهت خير يا شر تشخّص و تمايز پيدا مي
سازد بلكه  تفاوتيِ مطلق نمي آفريده شده است و ماهيت انتخاب نيز با بي» كننده انتخاب

. بايد شمرد» موجودي مسؤول«انسان را به طور طبيعي با مسؤوليت قرين است بنابراين، 
معني است لذا  مسؤوليت هم بدون در نظرگرفتن پاداش و كيفر يعني آثار خوب و بد، بي

كه مرحلة بلوغ انتخاب او شمرده (رسيم كه براي عمل اختياري انسان  به اين نتيجه مي
و اين معنا . (ير شده استبه طور طبيعي پاداش و كيفري از سوي خداوند تقد) شود مي

از آنچه به طور فشرده گفتيم بخش أخير از سخن امام متّقيان ) با معاد رابطه دارد

لتظهر األفعال التي بها يستحق الثواب و «:  تفسير مي شود كه فرمود �علي
  .»العقاب

اي بود البتّه انتظار ثواب و عقاب بر... باري، آدمي اگر موجودي مانند ستاره و گياه و 
آفريده شده، پاداش و كيفر در » گزينشگر و مسؤول«رفت اما به حكم آنكه ذاتاً  او نمي

  .تقدير او است و قواي درونيِ وي به طور طبيعي بر اين معني داللت دارند
دنيا دار امتحان است، [نويسد كه   سال از قول اهل شريعت مي23پس اينكه نويسندة 

نظراز اينكه آية قرآن را  صرف] )يز الخبيث من الطيبليم(بايد خوب از بد متمايز شود 
  غلط نقل كرده است و ! مطابق معمول
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  بايد نقل كند و يا اينكه 
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  .باشد اعتبار مي رست است و شبهة او به كُلّي واهي و بيبايد بياورد؛ اصل سخن د

و مباني آن بيش از اين بايد توضيح » امتحانات الهيه«كنم كه دربارة  البتّه تصديق مي
داد تا حقيقت انسان و فلسفة وجودي او معلوم گردد و همچنين مفهوم خير و شرّ، 

داللت «د و به ويژه دربارة آزادي و جبر، ثواب و عقاب و معاد و غيره روشنتر شو
 سخن گفت ولي چنانكه پيش از اين گذشت ما و نحوة معرفت آن، بايد مفصالً» طبيعي

پردازيم كه به شبهات  در اين كتاب تا آن اندازه به مسائل حكمت و مباحث معرفت مي
كنيم كه  به ويژه در محيط و روزگاري زندگي مي.  سال پاسخ داده شود23سندة ينو

د و أبناء ننشين ان ودايع معرفت اندكند و حكماي الهي اغلب ناشناخته و گوشهجويندگ
زمان غالباً حوصلة معاني بلند حكمت را ندارند، با اين حال از خداوند متعال در مقام 

هاي نور و   ما را همواره از سرچشمهخواهيم كه وسعت رحمت و فضل عظيمش مي
فت سيراب فرمايد و از سحاب لطف و حكمت برخوردار كند و از كوثر علم و معر

  : عنايت طراواتي بخشد تا 
  سخن را ترجمة پهناوري اين

  

  !*گفته آيد در مقام ديگري  1
  

آيا براي اينكه بر خود بندگان معلوم گردد كه بدند؟ : [نويسد   سال مي23نويسندة 
ين رو مرتكب دانند، از ا دانند و بديها را كه مرتكب شدند شر نمي آنها خود را بد نمي

  ) كتاب33صفحة ]. (شدند
اين سخن دنبالة گفتار پيشين اوست و به پندار خود، فلسفة آزمايشهاي الهي را نقض 

گويد اگر آزمايشهاي خداوند براي اين است كه بدي بندگان بر خودشان  مي! كند مي
 پوشيده سستي اين ادعا بر كمتر كسي! شناسند معلوم شود البتّه آنها خود را مجرم نمي

_________________________________________________________________________ 

 . بيت مذكور، از مولوي است-*
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 بر حسب نظر اهل شرع، آزمونهاي خداوند در اصل براي آن نيست كه اوالًزيرا . است
يرا دربارة خود بداند يا نداند هر چند سرانجام، هر كس خوبي و بدي خود را  كسي چيز

 در آزمايشهاي ثانياً) يعني آگاهي از اين معني بالتَّبع است نه باألصاله. (خواهد دانست
امتحانات الهي : گرايند تا متشرّعين بگويند  بندگان خدا به شرّ و بدي نميالهي، همة 

 به اهل شريعت پس اين نسبت! اند براي آن است كه بندگان بدانند شرور و بدكار بوده

پذيريم كه به  نماييم و مي  سال مماشات مي23 ما با نويسندة ثالثاً. دپايه و اساسي ندار
وند در اصل براي ظهور اين معني است كه هر كس خود قول متشرّعين، امتحانات خدا

نام و نشان كه  را بشناسد و بداند كه نيك بوده يا بد؟ در اين صورت، شبهة نويسندة بي
به چند ] دانند د و بديها را كه مرتكب شدند شر نميندان  نميدآنها خود را ب: [نويسد  مي

 حين عمل، به بدي و زيانباري كار نخست آنكه بسياري از بدكاران در. دليل مردود است
خويش معترفند، مانند پزشكي كه خود به آشاميدن مسكرات آلوده است و در عين حال 

و از ! )طبيب يداوي الناس و هو عليل(! كند تاازآن پرهيز كنند به ديگران سفارش مي
بدي گناه زيان و نشدن به گناهان تنها منوط به آگاهي از  شود كه آلوده اينجا دانسته مي

 آنكه، بسياري از بدكاران، دوم. نيست، بلكه يكي از شرائط مبارزه با آن، آگاهي است
نمايند كه كارشان صحيح و  هرچند در حين عمل لجاجت نشان داده و به خود تلقين مي

كنند و اساساً كسي   انجام عمل به قبح اعمال خويش اعتراف مي ازصواب است ولي پس
د ندارد كه در زندگي، خويشتن را سرزنش نكرده يا پشيمان نشده در عالم انساني وجو

و ! از عالم ماوراء بشر به اين جهان سفر كرده است! نام و نشان گويا نويسندة بي. باشد
گويد يا   دربارة ايشان سخن ميپروا و جاهالنه خبر از احوال آدميان ندارد كه اينگونه بي

! ه اعمال خويش را عين صواب و خير محضدر مغرور و خودخواه است كه پيوستآنق
انديشد و همواره خود را  كند كه هر انسان زشتكاري مانند او مي شمارد و گمان مي مي
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پرسيم كه به نظر شما كلمة  و خودخواه مي! ما از اين نويسندة معصوم! كند تبرئه مي
ما چه در قاموس بشر مفهومي و مصداقي دارد يا خير؟ اگر دارد، پس ش» اعتراف«

كنيد؟ و اگر ندارد پس دربارة مردمي كه در كليساها  گوييد و چرا ادعاي گزاف مي مي
نمايند و يا كساني كه از  زنند و نزد كشيشان به زشتكاريهاي خود اعتراف مي زانو مي

كنند چه بايد گفت؟ ايشان از جنس آدميان نيستند؟ يا شما به  بدكاريهاي خويش توبه مي

كنيم بدكاران به قول شما در اين   اينكه فرض ميسوم! ايد؟ رفتار شدهگ! بيماري تجاهل
خود را بد ندانستند و اعمال خويش را ناروا نشمردند ولي ) به ناحق و از راه عناد(عالم 

دانيد كه ايشان در جهان پس از مرگ كه نوبت پاداش و كيفر است بر  شما از كجا مي
ايد؟ يا با خداي  آورده!  جهان بازگشته و خبر جديدآيا از آن! همين عقيده ثابت بمانند؟

  !ايد؟ جهان در ارتباط هستيد و در اين باره وحي و پيامي نوين دريافت داشته
نام و نشان، خيال اندر خيال است و از  هاي نويسندة بي بنابراين، معلوم شد كه انديشه

نويسندة ! باشد تبار مياع آيد كه چون تار عنكبوت سست و بي رشتة اوهامي به شمار مي
  : كند   سال سخنان خود را بدين صورت دنبال مي23
اگر طبيعت تمام أفراد يكسان . اند آنها بر حسب فطرت و طبيعت خود رفتار كرده[

اي نكنند و بعبارت ديگر اگر  هاي از پيغمبر پيروي كنند و عد بود دليلي نبود كه عده
اوياً درنهاد آنها بود بالضّروره يا بايد همگي استعداد خوبي و بدي و خير و شرّ متس

  ) كتاب33صفحة ]. (پيروي كنند يا نكنند
غرض اصلي از اين گفتار آن است كه زشتي و بدي بر سرشت گروهي از مردم غلبه 
دارد و ايشان را توان آن نيست كه خود را پاك كنند زيرا اين امر موجب دگرگوني 

ي انتظار ايمان واصالح عمل نبايد داشت و در نتيجه، گردد پس، از چنين مردم ميطبايع 
بيند دستاويز  و چنانكه مي! نبوت پيامبران را در اصالح حال ايشان نتوان مؤثّر شمرد

  .است كه پيش از اين نيز بدان اشاره شده بود» جبر«نويسنده در اين مقام، موضوع 
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اي از  گر قرار باشد هر دستها: ما بر اين ادعا از چند جهت ايراد داريم، يكي آنكه 
مردم، طبيعتِ نيك يا بدي داشته باشند و بر حسب طبيعت خود، انبياء را پيروي كنند يا 
 تي پيرو مكتب پيامبران بوده و سپس مرتدنكنند، پس دربارة بسياري از افراد كه مد

بنابر نظر چه بايدگفت؟ ! آيند شوند و گاهي چند بار از ايمان به كفر رفته و باز مي مي
بايد معتقد بود كه طبيعت و ذات آنان هر بار از ريشه دگرگون ! نام و نشان نويسِ بي سيره

يا مغز و ذهن جديدي در ! است اي در آنها آفريده شده گشته و فطرت و سرشت تازه
بياد . پذيرد دانيم چنين سخن باطلي را هيچ عاقلي نمي با اينكه مي! ايشان پديد آمده است

آيا ارسال رسل براي اين است كه : [ سال پيش از اين نوشته بود 23ه نويسندة داريم ك
پوستي را سفيد كرد تا بتوان  اين طبايع را تغيير دهد؟ مگر با موعظه ممكن است سياه

اينك از )  كتاب32صفحة ] ( به خير ساخت؟ مايل به شر را مبدل به طبع مايلطبع
ة كسي كه چند بار در زندگي به ايمان و نيكي پرسيم دربار مي! نويس نو درآمد سيره

گويي؟ بنابر قول   چه مي)يا بالعكس(روي آورده و سپس كفر و شرّ را برگزيده است 
و ! رنگ عوض كرده پوستي باشد كه از راه موعظه  سياه اين شخص بايد چونات گذشته

 نفأي! ال نيست؟آيا اين امر مح...! سپيد شده و باز سياه گشته و دوباره سپيد شده است
  !تذهبون؟
گويد، برابر و يكسان   سال مي23پذيريم همة طبايع چنانكه نويسندة  مي:  آنكه دوم

نهاده نشده است، ولي در نيست و استعداد خير و شرّ به طور متساوي در نهاد همگان 
اين صورت هيچ دليلي بر اين ادعا نداريم كه مردم از اصالح عقيده و عمل خويش 

زيرا اختالف طبايع حد ! و تعليم و تربيت در آنها به هيچ وجه مؤثّر نيست! ناتوانندبكلّي 
كند كه برخي از افراد، بيشتر تحت تأثير آموزش و پرورش قرار  اين امر را اثبات مياكثر 
پذيرند و البتّه كسي كه از استعداد بيشتري  گيرند و برخي كمتر تعليم و تربيت مي مي

ؤليت باالتري را نيز به عهده خواهد داشت و به اين ترتيب، برخوردار است، مس
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! »هر كه بامش بيش، برفش بيشتر«: شود و به قول معروف  نابرابري، استعدادها جبران مي
از  توانند عموم مردم به دليل نابرابربودن طبايع خود نمي: پس، اين نتيجة نادرست كه 

  .ل و پاية صحيحي نداردمند شوند، مبناي معقو تعاليم پيامبران بهره
هرچند افراد بشر در طبايع خود متفاوتند ولي دعوت پيامبران دائر بر :  آنكه سوم

پذيرفتن وجود خداوند و عالم پاداش و كيفر، و ترك ستم و دروغ و قتل و فساد و 
ها ناسازگاري ندارد و از اينرو ديانت، هم در  ترين طبيعت انجام اعمال نيك، با پست

  .حشي راه يافته و هم در ملل متمدن نفوذ كرده استاقوام و
مفسد «و ! »جاني بالفطره«روانشناسي جديد و علوم تربيتي، تئوري :  آنكه چهارم

كند و ادعاي پيامبران نيز همين بوده كه هيچكس ذاتاً معاند و دزد و  را رد مي! »بالذّات
  .قاتل و بدكار آفريده نشده است

گروهي از مردم ذاتاً ! نام و نشان نيم به قول نويسندة بيك فرض مي:  آنكه پنجم
اما بسياري از مردم ! اند و دعوت انبياء در آنها مؤثّر نيست كافركيش و شرور آفريده شده

توان  پذيرند لذا نمي نيز مستعد قبول دعوت حقّ هستند و تربيت اخالقي پيامبران را مي
 را با مشيت خداوند منافي دانست زيرا فرض اثر شمرد و آن بعثت انبياء را عبث و بي

آنست كه خداوند در دستة اخير استعداد رشد معنوي و تكامل اخالقي نهاده پس اگر 
شود  لوازم آنرا كه ارشاد و تربيت پيامبران باشد فراهم نفرمايد، استعدادهاي ايشان تباه مي

و اين امر، موجب نقض گردد  آنان ضايع مي و قابليت تكامل و تقرّب به خداوند در
  .غرض است و بر حكيم روا نيست

  
  !جبر در قرآن
بحثي قديمي است و علماي مسلمين به اندازة كافي در » جبر و تفويض«اما مسألة 

قدر مسلّم آن است كه هيچ . اند اهل باطل را پاسخ داده اند و شبهات اين باره سخن گفته
رادة آدمي معطوفند، انكار كند، از اينرو تواند اعمالي را كه به علم و ا منصفي نمي
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لرزد و حركت دستي كه با علم و  هرانسان عاقلي ميان حركت دستي كه بدون قصد مي
شدن  با جمع! زدن عمدي دانند كه چشمك همه مي. نهد كند تفاوت مي اراده اشاره مي

ام از طرفي كارهايي كه با قصد انج.پلك چشمها در اثر تحريكات عصبي، فرق دارد
شوند غيرقابل تخلّف نيستند زيرا اين أمور، از مجراي علم و ارادة آدمي صادر  مي
. گردند و محال نيست كه انسان چيزي را نداند و آنرا اراده نكند يا بداند و اراده كند مي

ناپذير نيست، بلكه در مرحلة  و اجتناب» واجب«پس ظهور اين گونه اعمال در بشر 
و » ترديد«امور، براي آدميان حاالت   سوي ديگر در اين قبيلاز. ارددقرار » امكان«
آيد، يعني در واقع انسان خود را در انجام  پيش مي» پشيماني«و » موازنة سود و زيان«

. شناسد مي» مسؤول«داند و در دفع ضرر  مي» موظّف«اين گونه كارها به رعايت نفع 
 موازنه و پشيماني و وظيفه و ناپذير كه در آنها ترديد و برعكس كارهاي اجتناب(

  1).مسؤوليت راه ندارد
» حسن و قبح«گيرد و نسبتِ  تعلّق مي» تكليف«به نظر علماي اسالم بر چنين اعمالي 

شود و اين اعمال را  بر آنها جاري مي» پاداش و كيفر«دهند و در دنيا و آخرت  بدانها مي
  .اند كارهاي اختياري نام نهاده

نهند و همه  ميان اينگونه امور و اضداد آنها هيچ تفاوتي نمي» حكم«قائلين به جبر در 
و احكام با تفاوت » هر مرتبه از وجود، حكمي دارد«با اينكه ! شمارند را يكسان مي

_________________________________________________________________________ 

  : به قول مولوي در دفتر اول مثنوي معنوي  -1
  يارپي فرقي بيك مثال اي دل، 

  

  تا بداني جبر را از اختيار  
  

  دست كان لرزان بود از ارتعاش
  

  وانكه دستي را تو لرزاني زجاش  
  

  هر دو جنبش آفريدة حق، شناس
  

  ليك نتوان كرد اين با آن قياس  
  

  ش يزين پشيماني كه لرزانيد
  

  چون پشيمان نيست مرد مرتعش  
  

  اي مرتعش را كسي پشيمان ديده
  

  !اي؟ دهين جبري چه برچسبيبر چن  
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شوند مگر آنكه وجه اشتراك درموضوعات، اعتبار شود، يعني حكم  موضوع، متفاوت مي
آنها تعلّق گيرد، اما دربارة اعمالي كه مساوي در چند موضوع گوناگون بر جهت اشتراك 

دانيم كه آن اعمال به اعتبار اراده و نيت، عملِ  اند، همه مي معطوف به علم و اراده
پس اعمال مزبور در اعتبار اصلي، ! شوند نه به اعتبار شكل عمل اختياري محسوب مي

ر هيچكدام هيچ وجه اشتراكي با كارهاي غيرارادي ندارند و شبهات قائلين به جب
نشان دهد و اعمال اختياري را همطراز اعمال جبري » مسلوب االراده«تواندانسان را  نمي

طرح مفصل شبهات اهل جبر و پاسخ به آنها، از وظيفة اين كتاب بيرون . معرّفي نمايد
دهيم،  پردازيم و آنها را پاسخ مي  سال در اين باب مي23است لذا ما به شبهات نويسندة 

   : نويسد مي
ها آيه در قرآن هست كه گمراهي و هدايت خلق  متشرعين نبايد فراموش كنند كه ده[

  : را تابع مشيت خداوندي گفته است 

� 7777 ¨¨ ¨¨ΡΡΡΡ ÎÎ ÎÎ)))) ŸŸ ŸŸωωωω ““““ ÏÏ ÏÏ‰‰‰‰ öö ööκκκκ ss ssEEEE ôô ôô tt ttΒΒΒΒ || ||MMMM öö öö6666 tt tt7777 ôô ôômmmm rr rr&&&& ££ ££ ÅÅ ÅÅ3333≈≈≈≈ ss ss9999 uu uuρρρρ ©© ©©!!!! $$ $$#### ““““ ÏÏ ÏÏ‰‰‰‰ öö ööκκκκ uu uu‰‰‰‰  tt ttΒΒΒΒ ââ ââ !! !!$$$$ tt tt±±±± oo oo„„„„ 44 44 �  
  )56  :قصص(  

واست هدايت هر كه را خ تو هر كه را بخواهي نتواني هدايت كرد ولي خداوند«
  .»كند مي

  : فرمايد   سورة زمر مي23و در آية 

�  tt ttΒΒΒΒ uu uuρρρρ ÈÈ ÈÈ≅≅≅≅ ÎÎ ÎÎ==== ôô ôôÒÒÒÒ ãã ããƒƒƒƒ ªª ªª!!!! $$ $$#### $$$$ yy yyϑϑϑϑ ss ssùùùù ………… çç ççµµµµ ss ss9999 ôô ôô ÏÏ ÏÏΒΒΒΒ >> >>ŠŠŠŠ$$$$ yy yyδδδδ �  )23  :زمر(  
  .»اي نخواهد داشت كننده كسي را كه خداوند گمراه كرد هدايت«

  : فرمايد   مي13در سورة محمد آية 
  )13:د محم(  � ولو شئنا آلتينا كلّ نفس هداها �
  .»كرديم خواستيم هدايت نصيب اشخاص مي اگر مي«
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هاي عديدة ديگر مشعر است كه هدايت و گمراهي با خداوند است و آوردن  و آيه
كشد ولي از  ميكند و سخن به درازا  همة آنها در اينجا ما را از موضوع خود خارج مي

شود كه بدون مشيت الهي هدايت صورت  همة آنها يك مطلب مسلّم حاصل مي
پس قدر مسلّم اين !) ؟(اي از جامعه انساني كنده نشد عالوه بر اين، ريشه. ردگي  نمي

ه و بيهوده متكلّمان در اثبات نبوت داست كه نتيجة مطلوب از فرستادن انبياء بدست نيام
  ) كتاب33صفحة ]. (برند عامه رنج مي

 اين دادن به اين بخش بايد بگويم آرزو بر دل ما ماند كه ببينيم پيش از پاسخ
اي بياورد ولي در نقل آنها دچار خطا  آياتي از قرآن كريم را در مسأله!! شناس دقيق اسالم
اي كه در باال ذكر نموده يكي را به غلط نشانه داده  به عنوان نمونه از ميان سه آيه! نشود

  : فرمايد   مي13در سورة محمد آية [د سنوي است يعني آنجا كه مي
  )13  :محمد(  �  نفس هداهاولو شئنا آلتينا كلّ �

اي وجود ندارد و آنچه نقل نموده  چنين آيه» محمد«در سراسر سورة ! نادرست است
است و گمان دارم اندك شباهت ميان كلمة » سجده«بخشي از سيزدهمين آية سورة 

نويس را به خطا واداشته و چشم را باز نكرده است تا نام سوره  سيره» محمد«و » سجده«
نويسي كه با اعتقادات ميليونها  حقّاً كه دقّت ايشان در كار بزرگ سيره! رستي ببيندرا به د

  !!مردم روي زمين پيوند دارد بسي در خور تقدير و تمجيد است
ها آيه در قرآن هست كه گمراهي و هدايت خلق  ده: [اما در برابر سخن او كه گويد 

  !كلمة حق يراد بها البالطل :بايد بگوييم ] را تابع مشيت خداوندي گفته است
خواهي نتيجه  زيرا مي! گويي اما ارادة باطل داري حقّ مي! نويس آري جناب سيره

 شيت خداوند است پس، تالش و كوششبگيري كه چون گمراهي و هدايت تابع م
با اينكه قرآن مجيد در ! فتوي داده است» جبر محض«رسد و قرآن به  كسي به جاي نمي

گيرد كه راه  تصريح فرموده كه مشيت خداوند به هدايت كساني تعلّق ميآيات متعددي 
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تحقيق و مجاهده را پيش گيرند و به سوي حقّ بازگردند و همچنين مشيت الهي كساني 
  .گذارد كه به باطل گرايش نشان دهند و بندة هواي نفس باشند را به گمراهي وامي

  : فرمايد  چنانكه مي

� zz zzƒƒƒƒ ÏÏ ÏÏ%%%% ©© ©©!!!! $$ $$#### uu uuρρρρ (( ((####ρρρρ ßß ßß‰‰‰‰ yy yyγγγγ≈≈≈≈ yy yy____ $$$$ uu uuΖΖΖΖŠŠŠŠ ÏÏ ÏÏùùùù öö ööΝΝΝΝ åå ååκκκκ ¨¨ ¨¨]]]] tt ttƒƒƒƒ ÏÏ ÏÏ‰‰‰‰ öö ööκκκκ ss ss]]]] ss ss9999 $$$$ uu uuΖΖΖΖ nn nn==== çç çç7777 ßß ßß™™™™ 44   )69  :عنكبوتال(  � 44
كساني كه دربارة ما مجاهدت كردند، حتماً ايشان را به راههاي خويش هدايت «

  .»كنيم مي
  : فرمايد  نيز مي

� ü““““ ÏÏ ÏÏ‰‰‰‰ öö ööκκκκ uu uu‰‰‰‰ uu uuρρρρ ÏÏ ÏÏµµµµ øø øø‹‹‹‹ ss ss9999 ÎÎ ÎÎ)))) ôô ôô tt ttΒΒΒΒ zz zz>>>>$$$$ tt ttΡΡΡΡ rr rr&&&& �  )27  :رعدال(  
  .»كند يت ميكسي را كه از بديها باز گرديد، به سوي خود هدا) خدا(«
  : فرمايد  و نيز مي

� $$$$ ££ ££ϑϑϑϑ nn nn==== ss ssùùùù (( ((#### þþ þþθθθθ ää ääîîîî#### yy yy———— ss ssøøøø#### yy yy———— rr rr&&&& ªª ªª!!!! $$ $$#### öö ööΝΝΝΝ ßß ßßγγγγ tt tt////θθθθ èè èè==== èè èè%%%% 44   )5  :صفال(  � 44
  .»پس چون منحرف شدند، خداوند دلهاي ايشان را به انحراف راه داد«

  : فرمايد  و همچنين مي

� |MMMM ÷÷ ÷÷ƒƒƒƒ uu uu tt tt���� ss ssùùùù rr rr&&&& ÇÇ ÇÇ tt ttΒΒΒΒ xx xx‹‹‹‹ ss ssƒƒƒƒ ªª ªªBBBB $$ $$#### ………… çç ççµµµµ yy yyγγγγ≈≈≈≈ ss ss9999 ÎÎ ÎÎ)))) çç ççµµµµ1111 uu uuθθθθ yy yyδδδδ ãã ãã&&&& ©© ©©#### || ||ÊÊÊÊ rr rr&&&& uu uuρρρρ ªª ªª!!!! $$   )23  :جاثيهال(  � ####$$
آيا ديدي كسي را كه هواي نفسش را معبود خويش گرفت و به امر خدا راه را «

  .؟»گم كرد
بنابراين كوشش بندگان براي اينكه شايستگي پيدا كنند تا مشيت الهي بر آنان تعلّق 

   منافي با حاكميت خداوند و مشيت او نيست كه دگير

� }} }}§§§§ øø øøŠŠŠŠ ©© ©©9999 ÇÇ ÇÇ≈≈≈≈ || ||¡¡¡¡ΣΣΣΣ MM MM∼∼∼∼ ÏÏ ÏÏ9999 �� ��ωωωω ÎÎ ÎÎ)))) $$$$ tt ttΒΒΒΒ 44 44 tt ttëëëë yy yy™™™™ �1  )39  :نجمال(  

_________________________________________________________________________ 
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اما . دهند كنند و توضيح مي و ايندو دسته از آيات شريفه، يكديگر را تفسير مي
گيرد جز  آورد و بقيه را ناديده مي اي كه برخي از آيات را به ميان مي نويسنده
  !ورزي و دشمني با قرآن وخصومت با راه انبياء چه قصد و نيتي دارد؟ غرض

قرآن عاجزيد چگونه به خود حق اساساً شما كه از ترجمة برخي آيات روشن 
دهيد تا در تفسير مشيت الهي وارد شويد واز نحوة تعلّق آن به هدايت و گمراهي  مي

  !خلق سخن گوييد؟
  اي مگس عرصة سيمرغ نه جوالنگاه توست

  

  *!داري بري و زحمت ما مي عِرض خود مي  
  

پروا اظهارنظر  ا بيدهد ت به خود اجازه نمي! شگفتا كه در علوم مادي هر كارناشناسي
تر  تر و پرمسؤوليت و ابراز رأي كند ولي در علوم الهي و تفسير قرآني كه كاري گران

نويسد و از الهيات يا اسالم شناسي  كند و كتاب مي اي اظهار وجود مي مايه است هر بي
ايد؛ با نم معرّفي مي! و يگانة زمان! تاز ميدان و فارسِ دوران راند و خود را يكّه سخن مي

جل جناب الحق عن أن يكون شريعة لكل «) : الرّئيس ابن سينا شيخ(اينكه به قول 
مقام حق «: يعني ) 157اإلشارات و التّنبيهات، چاپ دانشگاه تهران، صفحة ! (»وارد

  !.»سار معرفت او وارد شود تعالي بسي باالتر از آن است كه هر كسي در چشمه
طلبي  ير قرآني دلي پاك از اغراض مادي و شهرتآري، ورود در مباحث إلهي و تفس

 پرشور از عشق مقدس به كشف اسرار وجود وشناخت مبدأ بود يجويي و سر و رياست
  . و نمود، الزم دارد

� ¨¨ ¨¨ββββ ÎÎ ÎÎ)))) ’’’’ ÎÎ ÎÎûûûû yy yy7777 ÏÏ ÏÏ9999≡≡≡≡ ss ssŒŒŒŒ 33 33““““ tt tt���� òò òò2222 ÏÏ ÏÏ%%%% ss ss!!!!  yy yyϑϑϑϑ ÏÏ ÏÏ9999 tt ttββββ%%%% xx xx.... ………… çç ççµµµµ ss ss9999 ëë ëë==== ùù ùù==== ss ss%%%% ÷÷ ÷÷ρρρρ rr rr&&&& ’’’’ ss ss++++ øø øø9999 rr rr&&&& yy yyìììì ôô ôôϑϑϑϑ ¡¡ ¡¡¡¡¡¡9999 $$ $$#### uu uuθθθθ èè èèδδδδ uu uuρρρρ 

ÓÓ ÓÓ‰‰‰‰‹‹‹‹ ÎÎ ÎÎγγγγ xx xx©©©© �1  )37  :ق(  

_________________________________________________________________________ 

  . شعر از حافظ است-*
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بر درستي رأي عليل خود دليل آورده، ! س نو درآمدنوي اي كه سيره فهاما سه آية شري
  :  از سورة مباركه قصص 56اوالً آية ! دهند برخالف نظر او گواهي مي

� yy yy7777 ¨¨ ¨¨ΡΡΡΡ ÎÎ ÎÎ)))) ŸŸ ŸŸωωωω ““““ ÏÏ ÏÏ‰‰‰‰ öö ööκκκκ ss ssEEEE ôô ôô tt ttΒΒΒΒ || ||MMMM öö öö6666 tt tt7777 ôô ôômmmm rr rr&&&& ££ ££ ÅÅ ÅÅ3333≈≈≈≈ ss ss9999 uu uuρρρρ ©© ©©!!!! $$ $$#### ““““ ÏÏ ÏÏ‰‰‰‰ öö ööκκκκ uu uu‰‰‰‰  tt ttΒΒΒΒ ââ ââ !! !!$$$$ tt tt±±±± oo oo„„„„ 44 44 �  
  )56: قصص ال(  

ولي » كند كس را بخواهد هدايت مي خداوند هر …«: دارد كه  اگرچه اعالم مي
كند؟  خواهد و هدايت مي سخن بر سر آن است كه بدانيم خداوند چه كساني را مي

دهند و  آيات ديگري از قرآن مجيد، خواست خدا و مشيت او را براي ما توضيح مي
  : كنند كه  تصريح مي

� ¨¨ ¨¨ββββ ÎÎ ÎÎ)))) ©© ©©!!!! $$ $$#### ŸŸ ŸŸωωωω ““““ ÏÏ ÏÏ‰‰‰‰ ôô ôôγγγγ tt ttƒƒƒƒ tt ttΠΠΠΠ öö ööθθθθ ss ss)))) øø øø9999 $$ $$#### tt tt ÏÏ ÏÏϑϑϑϑ ÎÎ ÎÎ====≈≈≈≈ ©© ©©àààà9999 $$   )51  :مائدهال(  � ####$$
  .»كند  را هدايت نمي1خدا قوم ظالم«

� ¨¨ ¨¨ββββ ÎÎ ÎÎ)))) ©© ©©!!!! $$ $$#### ŸŸ ŸŸωωωω ““““ ÏÏ ÏÏ‰‰‰‰ ôô ôôγγγγ tt ttƒƒƒƒ ôô ôô tt ttΒΒΒΒ uu uuθθθθ èè èèδδδδ ÒÒ ÒÒ>>>> ÉÉ ÉÉ‹‹‹‹≈≈≈≈ xx xx.... ÖÖ ÖÖ‘‘‘‘$$$$ ¤¤ ¤¤���� ŸŸ ŸŸ2222 �  )3  :زمرال(  
  .»كند خدا دروغگوي ناسپاس را هدايت نمي«

� ¨¨ ¨¨ββββ ÎÎ ÎÎ)))) ©© ©©!!!! $$ $$#### ŸŸ ŸŸωωωω ““““ ÏÏ ÏÏ‰‰‰‰ öö ööκκκκ uu uu‰‰‰‰ ôô ôô tt ttΒΒΒΒ uu uuθθθθ èè èèδδδδ ÔÔ ÔÔ∃∃∃∃ ÎÎ ÎÎ#### ôô ôô££££ ãã ããΒΒΒΒ ÒÒ ÒÒ>>>>#### ¤¤ ¤¤‹‹‹‹ xx xx.... �  )28  :غافرال(  
                                                                                                                                                    

 البته ن فرا دهد وحضور در معناي آن يابد اين گفتار براي كسي كه اهل دل باشد يا گوش به قرآدر -1
 .مايه بيداري است

نه (اند و خداوند آنها را  نفس را برگزيده كساني هستند كه بندگي هواي» قوم ظالم«مقصود از  -1

ô �: فرمايد  از هدايت خود محروم كرده است؛ چنانكه مي) شكنان را نفس tt ttΒΒΒΒ uu uuρρρρ ‘‘ ‘‘≅≅≅≅ || ||ÊÊÊÊ rr rr&&&& ÇÇ ÇÇ ££ ££ϑϑϑϑ ÏÏ ÏÏΒΒΒΒ yy yyìììì tt tt7777 ©© ©©???? $$ $$#### çç ççµµµµ1111 uu uuθθθθ yy yyδδδδ 

ÎÎ ÎÎ#### öö ööDDDD tt ttóóóó ÎÎ ÎÎ//// ““““ WW WW‰‰‰‰ èè èèδδδδ šš šš∅∅∅∅ ÏÏ ÏÏ ii iiΒΒΒΒ «« ««!!!! $$ $$#### 44 44 RR RRχχχχ ÎÎ ÎÎ)))) ©© ©©!!!! $$ $$#### ŸŸ ŸŸωωωω ““““ ÏÏ ÏÏ‰‰‰‰ öö ööκκκκ uu uu‰‰‰‰ tt ttΠΠΠΠ öö ööθθθθ ss ss)))) øø øø9999 $$ $$#### tt tt ÏÏ ÏÏϑϑϑϑ ÎÎ ÎÎ====≈≈≈≈ ©© ©©àààà9999 $$  23پس اگر نويسنده ) 50: قصص ال (� ####$$

ديد كه شرط تعلّق مشيت  سال به چند آيه پيش از آيه مورد نظرش در سوره قصص نظر افكنده بود مي
 ! است ولي كجا است ديده بينا؟خداوند در همانجا آمده
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  .»كند پيشه را هدايت نمي خدا تجاوزگر دروغ«
  : دهد  شوند؟ قرآن كريم دوباره به ما پاسخ مي اني مشمول هدايت الهي ميپس چه كس

� üü üü““““ ÏÏ ÏÏ‰‰‰‰ öö ööκκκκ uu uu‰‰‰‰ uu uuρρρρ ÏÏ ÏÏµµµµ øø øø‹‹‹‹ ss ss9999 ÎÎ ÎÎ))))  tt ttΒΒΒΒ ÜÜ ÜÜ====‹‹‹‹ ÏÏ ÏÏ⊥⊥⊥⊥ ãã ããƒƒƒƒ �  )13  :شوريال(  
  .»كند كسي را كه از بديها بازگردد به سوي خود هدايت مي) خدا(«

�  tt ttΒΒΒΒ uu uuρρρρ .. .. ÏÏ ÏÏΒΒΒΒ ÷÷ ÷÷σσσσ ãã ããƒƒƒƒ «« ««!!!! $$ $$$$$$ ÎÎ ÎÎ//// ÏÏ ÏÏ‰‰‰‰ öö ööκκκκ uu uu‰‰‰‰ ………… çç ççµµµµ tt tt6666 ùù ùù==== ss ss%%%% 44   )11  :تغابنال(  � 44
  .»كند ن آورد، خدا دل او را هدايت ميهر كس به خدا ايما«

� ““““ ÏÏ ÏÏ‰‰‰‰ ôô ôôγγγγ tt ttƒƒƒƒ ÏÏ ÏÏµµµµ ÎÎ ÎÎ//// ªª ªª!!!! $$ $$#### ÇÇ ÇÇ∅∅∅∅ tt ttΒΒΒΒ yy yyìììì tt tt7777 ©© ©©???? $$ $$#### ………… çç ççµµµµ tt ttΡΡΡΡ≡≡≡≡ uu uuθθθθ ôô ôôÊÊÊÊ ÍÍ ÍÍ‘‘‘‘ �  )16  :مائدهال(  
  .»كند هر كس را كه خشنودي وي را دنبال كرد، هدايت مي) نور(خدا با آن «

نيز ) كه نويسنده آن را ناتمام نقل نموده(و اين معني حتّي در مقطع آية مورد بحث 
  : فرمايد  ده است چنانكه ميبه اشاره آم

  )56:القصص(  � و هو أَعلَم بِالمهتَدينَ �
  .»يافتگان داناتر است خداوند به احوال راه«

  .باشد و به عبارت ديگر از لياقت آنها براي هدايت، آگاهتر از هر كس مي
ورده معلوم به گواهي آ! نويس تازه يرهاي كه س نها مقصود از دومين آيهبا اين بيان، نه ت

شود بلكه دهها آية قرآن كه در خالل آنها هدايت و گمراهي را به مشيت الهي موكول  مي
دهيم و راه دفع  با وجود اين، دومين آية كريمه را نيز پاسخ مي. گردد نموده تبيين مي

  .كنيم ه را از ساحت مقدس آن بازگو ميهشب
  : فرمايد  مي

�  tt ttΒΒΒΒ uu uuρρρρ ÈÈ ÈÈ≅≅≅≅ ÎÎ ÎÎ==== ôô ôôÒÒÒÒ ãã ããƒƒƒƒ ªª ªª!!!! $$ $$#### $$$$ yy yyϑϑϑϑ ss ssùùùù ………… çç ççµµµµ ss ss9999 ôô ôô ÏÏ ÏÏΒΒΒΒ >> >>ŠŠŠŠ$$$$ yy yyδδδδ �  )23  :زمر(  
  .»خدا هر كس را به گمراهي برَد، براي او راهنمايي نيست«
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برد؟ قرآن كريم به  اينك بايد تحقيق كنيم كه خداوند چه كسي را به گمراهي مي
  : دهد  سؤال ما چنين پاسخ مي

� ‘≅≅≅≅ ÅÅ ÅÅÒÒÒÒ ãã ããƒƒƒƒ  ÏÏ ÏÏµµµµ ÎÎ ÎÎ//// #### ZZ ZZ####DDDDÏÏ ÏÏVVVV ŸŸ ŸŸ2222 ““““ ÏÏ ÏÏ‰‰‰‰ ôô ôôγγγγ tt ttƒƒƒƒ uu uuρρρρ  ÏÏ ÏÏµµµµ ÎÎ ÎÎ//// #### ZZ ZZ####DDDDÏÏ ÏÏWWWW xx xx.... 44 44 $$$$ tt ttΒΒΒΒ uu uuρρρρ ‘‘ ‘‘≅≅≅≅ ÅÅ ÅÅÒÒÒÒ ãã ããƒƒƒƒ ÿÿ ÿÿ ÏÏ ÏÏµµµµ ÎÎ ÎÎ//// �� ��ωωωω ÎÎ ÎÎ)))) tt tt ÉÉ ÉÉ)))) ÅÅ ÅÅ¡¡¡¡≈≈≈≈ xx xx���� øø øø9999$$ $$#### 

∩∩∩∩⊄⊄⊄⊄∉∉∉∉∪∪∪∪ tt tt ÏÏ ÏÏ%%%% ©© ©©!!!! $$ $$#### tt ttββββθθθθ àà ààÒÒÒÒ àà àà))))ΖΖΖΖ tt ttƒƒƒƒ yy yy‰‰‰‰ ôô ôôγγγγ tt ttãããã «« ««!!!! $$ $$#### .. .. ÏÏ ÏÏΒΒΒΒ ÏÏ ÏÏ‰‰‰‰ ÷÷ ÷÷èèèè tt tt////  ÏÏ ÏÏµµµµ ÉÉ ÉÉ))))≈≈≈≈ ss ssWWWWŠŠŠŠ ÏÏ ÏÏΒΒΒΒ tt ttββββθθθθ ãã ããèèèè ss ssÜÜÜÜ øø øø)))) tt ttƒƒƒƒuu uuρρρρ !! !!$$$$ tt ttΒΒΒΒ tt tt���� tt ttΒΒΒΒ rr rr&&&& ªª ªª!!!! $$ $$#### 

ÿÿ ÿÿ ÏÏ ÏÏµµµµ ÎÎ ÎÎ//// ββββ rr rr&&&& ŸŸ ŸŸ≅≅≅≅ || ||¹¹¹¹θθθθ ãã ããƒƒƒƒ šš ššχχχχρρρρ ßß ßß‰‰‰‰ ÅÅ ÅÅ¡¡¡¡ øø øø���� ãã ããƒƒƒƒ uu uuρρρρ ’’’’ ÎÎ ÎÎûûûû ÇÇ ÇÇÚÚÚÚ öö öö‘‘‘‘ FF FF{{{{ $$ $$#### 44 44 šš šš���� ÍÍ ÍÍ×××× ¯¯ ¯¯≈≈≈≈ ss ss9999 '' ''ρρρρ éé éé&&&& ãã ããΝΝΝΝ èè èèδδδδ šš ššχχχχρρρρ çç çç#### ÅÅ ÅÅ££££≈≈≈≈ yy yy‚‚‚‚ øø øø9999 $$ $$#### �  
  )27-26  :بقره(  

كند  ياري ديگر را هدايت ميكند و بس گمراه مي) قرآن(بسياري را با آن ) خدا(«
كساني كه عهد خدا را پس از . كند و جز فاسقان، هيچكس را بدان گمراه نمي

اي را كه خدا به پيوستن آن فرمان داده  شكنند و رشته ساختن آن مي محكم
  .»پردازند، آنها همان زيانكارانند گسلند و در زمين به فساد مي مي

آيد و حق تعالي بدون  برنمي» جبر«، مفهوم پس معلوم شد كه از اين آيات كريمه
شكنان و تباهكاران  كند و جز پيمان جرم و تقصير از كسي سلب توفيق و نعمت نمي

  .افتد شود و به گمراهي نمي هيچ كس از هدايت خداوند دور و محروم نمي
  : كنند  آيات شريفة ذيل اين معني را تصديق و تأييد مي

� ‘‘ ‘‘≅≅≅≅ ÅÅ ÅÅÒÒÒÒ ãã ããƒƒƒƒ uu uuρρρρ ªª ªª!!!! $$ $$#### šš šš ÏÏ ÏÏϑϑϑϑ ÎÎ ÎÎ====≈≈≈≈ ©© ©©àààà9999 $$ $$#### 44   )27  :ابراهيم(  � 44
  .»كند و خدا، ظالمان را گمراه مي«

� ‘‘ ‘‘≅≅≅≅ ÅÅ ÅÅÒÒÒÒ ãã ããƒƒƒƒ ªª ªª!!!! $$ $$#### ôô ôô tt ttΒΒΒΒ uu uuθθθθ èè èèδδδδ ÔÔ ÔÔ∃∃∃∃ ÌÌ ÌÌ���� óó óó¡¡¡¡ ãã ããΒΒΒΒ ëë ëë>>>>$$$$ ss ss???? öö öö���� •• ••ΒΒΒΒ �  )34  :غافر(  
  .»كند خدا كسي را كه تجاوزگر باشد گمراه مي«

� yy yy7777 ÏÏ ÏÏ9999≡≡≡≡ xx xx‹‹‹‹ xx xx.... ‘‘ ‘‘≅≅≅≅ ÅÅ ÅÅÒÒÒÒ ãã ããƒƒƒƒ ªª ªª!!!! $$ $$#### tt tt ÍÍ ÍÍ���� ÏÏ ÏÏ����≈≈≈≈ ss ss3333 øø øø9999 $$   )74  :غافر(  � ####$$
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  .»كند  را گمراه مي1پوشان خدا اينچنين حق«
آيات ديگر، همين معنا را در شكل عمومي و اجتماعي آن بدينصورت بازگو و نيز 

  .نمايند مي

� RR RRχχχχ ÎÎ ÎÎ)))) ©© ©©!!!! $$ $$#### ŸŸ ŸŸωωωω çç çç#### ÉÉ ÉÉ ii iiDDDD tt ttóóóó ãã ããƒƒƒƒ $$$$ tt ttΒΒΒΒ BB BBΘΘΘΘ öö ööθθθθ ss ss)))) ÎÎ ÎÎ//// 44 44 ®® ®®LLLL yy yymmmm (( ((####ρρρρ çç çç#### ÉÉ ÉÉ ii iiDDDD tt ttóóóó ãã ããƒƒƒƒ $$$$ tt ttΒΒΒΒ öö ööΝΝΝΝ ÍÍ ÍÍκκκκ ÅÅ ÅÅ¦¦¦¦ àà àà����ΡΡΡΡ rr rr'''' ÎÎ ÎÎ//// 33   )11  :رعدال( � 33
كند تا اينكه آنها نفسانيات  خداوند آنچه را كه به قومي تعلّق دارد دگرگون نمي«
  .»خود را تغيير دهند) ها و اعتقادات و اخالق ت و انديشهيعني نيا(

� yy yy7777 ÏÏ ÏÏ9999≡≡≡≡ ss ssŒŒŒŒ      χχχχ rr rr'''' ÎÎ ÎÎ//// ©© ©©!!!! $$ $$#### öö ööΝΝΝΝ ss ss9999 àà àà7777 tt ttƒƒƒƒ #### ZZ ZZ#### ÉÉ ÉÉ ii iiDDDD tt ttóóóó ãã ããΒΒΒΒ ºº ººππππ yy yyϑϑϑϑ ÷÷ ÷÷èèèè ÏÏ ÏÏ oo ooΡΡΡΡ $$$$ yy yyγγγγ yy yyϑϑϑϑ yy yyèèèè ÷÷ ÷÷ΡΡΡΡ rr rr&&&& 44 44’’’’ nn nn???? tt ttãããã BB BBΘΘΘΘ öö ööθθθθ ss ss%%%% 44 44 ®® ®®LLLL yy yymmmm (( ((####ρρρρ çç çç#### ÉÉ ÉÉ ii iiDDDD tt ttóóóó ãã ããƒƒƒƒ 

$$$$ tt ttΒΒΒΒ öö ööΝΝΝΝ ÍÍ ÍÍκκκκ ÅÅ ÅÅ¦¦¦¦ àà àà����ΡΡΡΡ rr rr'''' ÎÎ ÎÎ////      )53  :نفالاأل(  �   
دگرگون و اين از آنروست كه خداوند هيچ نعمتي را كه به قومي بخشيده «
  .»سازد تا اينكه آنها نفسانيات خويش را تغيير دهند مين

نا ئْ شِولَو �گواه آورده يعني » جبر«بر عقيدة ! نويس ناشي اي كه سيره اما سومين آيه
زيرا مفاد آية !  كامالً در مفهوم ضد جبر به كار رفته است� ديهاه سٍفْ نَلَّنا كُيآلتَ

كرديم ولي   هر كسي را از هدايت برخورد ميخواستيم اگر مي: كريمه اين است كه 
  !نخواستيم همه را به اجبار بر راه راست وا داريم

_________________________________________________________________________ 

كند و با حقّ به  پوشي مي و كافر كسي است كه حق) أي ستر: كفر (كفر در لغت به معني پوشيدن است  -1

$$$$ �: خيزد، گواه ما از قرآن مجيد نيز اين آيه شريفه است  ستيز و عناد برمي tt ttΒΒΒΒ uu uuρρρρ ßß ßß‰‰‰‰ yy yyssss øø øøgggg ss ss†††† !! !!$$$$ uu uuΖΖΖΖ ÏÏ ÏÏFFFF≈≈≈≈ tt ttƒƒƒƒ$$$$ tt tt↔↔↔↔ ÎÎ ÎÎ//// �� ��ωωωω ÎÎ ÎÎ)))) 

tt ttββββρρρρ ãã ãã���� ÏÏ ÏÏ����≈≈≈≈ xx xx6666 øø øø9999 $$ » ورزد هيچكس جز كافران در برابر آيات ما جحد و عناد نمي«: يعني ) 47: عنكبوت  (� ####$$

تفاوت دارد، چه بسا گمراهاني كه به محض برخورد با برهان حق، » گمراه= ضال «و البته اين معنا با 
بنابراين هر كافري، گمراه است ولي هر گمراهي كافر نيست و به اصطالح . راه  هدايت پيش گيرند

 .ميان آندو برقرار است» موم و خصوص مطلقع«منطقي نسبت 
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  : فرمايد  و اين معني را قرآن مجيد در مواضع ديگر نيز ياد كرده است، چنانكه مي

� öö ööθθθθ ss ss9999 uu uuρρρρ uu uu !! !!$$$$ xx xx©©©© yy yy7777 •• ••//// uu uu‘‘‘‘ zz zz tt ttΒΒΒΒ UU UUψψψψ  tt ttΒΒΒΒ ’’’’ ÎÎ ÎÎûûûû ÇÇ ÇÇÚÚÚÚ öö öö‘‘‘‘ FF FF{{{{ $$ $$#### öö ööΝΝΝΝ ßß ßßγγγγ yy yy==== àà àà2222 $$$$ ·· ··èèèèŠŠŠŠ ÏÏ ÏÏΗΗΗΗ ss ssdddd 44 44 || ||MMMMΡΡΡΡ rr rr'''' ss ssùùùù rr rr&&&& çç ççνννν ÌÌ ÌÌ���� õõ õõ3333 èè èè???? 

}} }}¨̈̈̈$$$$ ¨¨ ¨¨ΖΖΖΖ9999 $$ $$#### 44 44 ®® ®®LLLL yy yymmmm (( ((####θθθθ çç ççΡΡΡΡθθθθ ää ää3333 tt ttƒƒƒƒ šš šš ÏÏ ÏÏΖΖΖΖ ÏÏ ÏÏΒΒΒΒ ÷÷ ÷÷σσσσ ãã ããΒΒΒΒ �  ) 99: يونس(  
آوردند، آيا تو مردم را  خواست همة اهل زمين ايمان مي اگر خداوندت مي«

  .!؟»كني تا مؤمن شوند مجبور مي
  : فرمايد  و نيز مي

� ββββ ÎÎ ÎÎ)))) ùù ùù'''' tt tt±±±± ®® ®®ΣΣΣΣ öö ööΑΑΑΑ ÍÍ ÍÍ ii ii”””” tt tt∴∴∴∴ çç ççΡΡΡΡ ΝΝΝΝ ÍÍ ÍÍκκκκ öö ööyyyy nn nn==== tt ttãããã zz zz ÏÏ ÏÏ ii iiΒΒΒΒ ÏÏ ÏÏ !! !!$$$$ uu uuΚΚΚΚ ¡¡ ¡¡¡¡¡¡9999 $$ $$#### ZZ ZZππππ tt ttƒƒƒƒ#### uu uu ôô ôôMMMM ¯¯ ¯¯==== ss ssàààà ss ssùùùù öö ööΝΝΝΝ ßß ßßγγγγ àà àà))))≈≈≈≈ oo ooΨΨΨΨ ôô ôôãããã rr rr&&&& $$$$ oo ooλλλλ mm mm;;;; tt tt ÏÏ ÏÏèèèè ÅÅ ÅÅÒÒÒÒ≈≈≈≈ yy yyzzzz �  
  )4  :شعراء(  

فرستيم كه همة ايشان در برابر آن گردن  اي فرو مي اگر بخواهيم از آسمان نشانه«
  .!»خم كنند

آري خداوند توانايي دارد كه مردم را با جبر و قدرت به ايمان بكشاند ولي مشيتِ 
 هدايت به  را با كتاب– عليهم السالم –أعالي او بر اين كار تعلّق نگرفته است و انبياء 

  : فرمايد  سوي خلق فرستاده تا خود، راه را برگزينند و در قرآن مجيد مي

� !! !!$$$$ ¯¯ ¯¯ΡΡΡΡ ÎÎ ÎÎ)))) $$$$ uu uuΖΖΖΖ øø øø9999 tt tt““““ΡΡΡΡ rr rr&&&& yy yy7777 øø øø‹‹‹‹ nn nn==== tt ttãããã || ||====≈≈≈≈ tt ttGGGG ÅÅ ÅÅ3333 øø øø9999 $$ $$#### ÄÄ ÄÄ¨̈̈̈$$$$ ¨¨ ¨¨ΨΨΨΨ==== ÏÏ ÏÏ9999 ÈÈ ÈÈ dd dd,,,, yy yyssss øø øø9999 $$ $$$$$$ ÎÎ ÎÎ//// (( (( ÇÇ ÇÇ yy yyϑϑϑϑ ss ssùùùù 22 22”””” yy yy‰‰‰‰ tt ttFFFF ÷÷ ÷÷δδδδ $$ $$####  ÏÏ ÏÏµµµµ ÅÅ ÅÅ¡¡¡¡ øø øø���� uu uuΖΖΖΖ ÎÎ ÎÎ==== ss ssùùùù (( (( 
 tt ttΒΒΒΒ uu uuρρρρ ¨¨ ¨¨≅≅≅≅ || ||ÊÊÊÊ $$$$ yy yyϑϑϑϑ ¯¯ ¯¯ΡΡΡΡ ÎÎ ÎÎ**** ss ssùùùù ‘‘ ‘‘≅≅≅≅ ÅÅ ÅÅÒÒÒÒ tt ttƒƒƒƒ $$$$ yy yyγγγγ øø øøŠŠŠŠ nn nn==== tt ttææææ (( (( !! !!$$$$ tt ttΒΒΒΒ uu uuρρρρ || ||MMMMΡΡΡΡ rr rr&&&& ΝΝΝΝ ÍÍ ÍÍκκκκ öö ööyyyy nn nn==== tt ttãããã @@ @@≅≅≅≅‹‹‹‹ ÅÅ ÅÅ2222 uu uuθθθθ ÎÎ ÎÎ//// �)41  :رزمال(  

م پس، هر كس كه هدايت ما اين كتاب را به حقّ براي مردم بر تو نازل كردي«
 خود او است و هر كس كه گمراه شود تنها به زيان خودش خواهد يابد به سود

  ).يعني ضامن سود و زيان آنها نخواهي بود!. (»بود و تو وكيل مردم نيستي
مفاد آيات قرآن انطباق ندارد و از اين با » جبر مطلق«پس قدر مسلّم اينكه، عقيده به 

  .در ضرورت بعثت انبياء وارد نيست! نويس ناشي ه جهت نيز شبهة سير
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  حدوث يا قدم جهان؟
كوشد تا به هر صورت و از هر راه كه در نظرش جلوه كند نبوت  مي! نويس تازه سيره

ثير تربيت در انسان نهد و منكر تأ گام مي» جبر«گاهي در وادي ! انبياء را انكار نمايد
گيرد و به دستاويز شبهاتي كه  شود و زماني راه عناد در برابر حق تعالي را پيش مي مي

است وجود آفريدگار متعال را قابل اثبات ! بحث از آنها موجب شرمساري عقل
و از رؤيت همة شواهد عقلي و آيات عيني، خويشتن را محروم نشان ! پندارد نمي
  !آورد اش و آفتاب را به ياد ميدهد و ماجراي خفّ مي

فت كه به قول  و همفكرانش را در همين جا بايد ياآري در حقيقت ريشة انكار او
  : قرآن حكيم 

� $$$$ tt ttΒΒΒΒ uu uuρρρρ (( ((####ρρρρ ââ ââ‘‘‘‘ yy yy‰‰‰‰ ss ss%%%% ©© ©©!!!! $$ $$#### ¨¨ ¨¨,,,, yy yymmmm ÿÿ ÿÿ ÍÍ ÍÍνννν ÍÍ ÍÍ‘‘‘‘ ôô ôô‰‰‰‰ ss ss%%%% øø øøŒŒŒŒ ÎÎ ÎÎ)))) (( ((####θθθθ ää ää9999$$$$ ss ss%%%% !! !!$$$$ tt ttΒΒΒΒ tt ttΑΑΑΑ tt tt““““ΡΡΡΡ rr rr&&&& ªª ªª!!!! $$ $$#### 44 44’’’’ nn nn???? tt ttãããã 99 99#### || ||³³³³ oo oo0000  ÏÏ ÏÏ ii iiΒΒΒΒ && && óó óó xx xx«««« 33 33 �  
  )91  :أنعام(  

پرداختند و ادعا كردند ت نشناختند كه به نفي نبوت خدا را چنانكه سزاوار اوس«
  .!»كه هيچ وحي و خبري بر هيچ بشري از سوي خدا نرسيده است

گفت  اي كه تاكنون با لحن اهل ايمان از خداي جهان سخن مي اينك بنگريم نويسنده
اش  اي ساز كرده است؟ وي در پي سخنان گذاشته دربارة خداشناسي چه ادعاي تازه

  : ويسد ن مي
اثبات نبوت عامه كه علماء كالم، خواه در دنياي اسالم خواه در ساير اديان، سخت [

زيرا اثبات . پذير و با موازين عقلي غيرقابل اثبات است اند يك امر شك بدان كوشيده
دانند متوقّف بر اين است كه جهان را  وجود پروردگار كه انبيا، خود را فرستادة او مي

اي  اگر دنياي هستي نبوده و بود شده است طبعاً آفريننده.  به عدم بدانيمحادث و مسبوق
توانيم به يك  ما چگونه مي. آنرا ايجاد كرده است ولي خود اين امر قابل اثبات نيست
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. ؟]شكل قطعي بگوئيم زماني بوده است كه جهان نبوده و نشاني از هستي نبوده است
  ) كتاب34صفحة (

از حدوث جهان سخن گفتن، نه با عقل ) ة أخير آمدهدر جملكه (البتّه بدين شكل 
زماني بوده است كه : [زيراتصور اينكه به قول نويسنده ! سازگار و نه با علم توافق دارد

با اينكه ! پيش از جهان قائل باشيم» زمان«مستلزم آن است كه ما به وجود ]! ، نبودهجهان
. آيد گيرد و به ذهن مي  عالم، سرچشمه ميزمان از حركت اشياء و توالي حوادث در اين

بايد » نيستي«بنابراين، زمان از حيث مرتبه، بر عالم تقدم ندارد و لذا جهان را مسبوق به 
اند كه لحظة ظهور عالم، لحظة  و متكلّمان ما تصريح كرده! »زمان«دانست نه مسبوق به 

شد، چنانكه خواجه شروع زمان است بدون آنكه پيش از آن زماني وجود داشته با

ختص بوقته إذال وقت والحدوث ا«: گويد  مي» تجريد االعتقاد«نصيرالدين طوسي در 
آن، زماني وجود پيدايش جهان به زمان خود اختصاص دارد زيرا پيش از «:  يعني 1»قبله

  !.»نداشته است
زمان «بودن  عالوه بر اين، مدتي است كه با پيدايش نظريه نسبيت در فيزيك، موهوم

از بحث فلسفي تجاوز كرده و صورت علمي به خود ) ن نسبي و اضافيانه زم(» مطلق
شود كه گويي نه از  چنان عاميانه در اين مسأله وارد مي! نويس تازه اما سيره. گرفته است

  .داند و نه از دانش جديد خبري دارد كالم و فلسفه چيزي مي
ا صائب است و براهين آن به زودي آري، رأي متكلّمان در حدوث عالم، به نظر م

خواهد آمد ولي پيش از ورود در اين بحث بايد بگويم متفكّريني بوده و هستند كه 
دانند با اين حال به خداي متعال ايمان دارند و نبوت  جهان را به لحاظ زمان، حادث نمي

يع و رايج است و و اين رأي در فلسفه، شا. اند  را نيز پذيرفته– عليهم السالم –پيامبران 

_________________________________________________________________________ 

 .129كشف المراد في شرح تجريد االعتقاد، چاپ قم، صفحه  -1
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دستة مزبور جهان را ذاتاً . اند از روزگار قديم در ميان مسلمين گروهي به آن عقيده داشته

به » حدوث زماني عالم«دانند و بنابراين، به جاي  به آفريدگار و فيض او نيازمند مي

اند و عالم را به اعتبار زمان، قديم و أزلي  گراييده» حدوث ذاتي جهان«نظرية 

 و ديگران بر اين باور سبزواري و صدرالدين شيرازي و ابن سينارند، چنانكه شم مي
گويند فيض خداوند هيچگاه تعطيل نشده و همواره تجلّي كرده است  اينان مي. اند بوده

باشد به طور دائم برقرار بوده و  از اينرو به نظر ايشان، عالم كه مظهر فيض خدا مي

 ثالث از ء و جزسينا ابناثر » اشارات«مط خامس از كتاب در اين باره به ن. (جريان دارد

اثر » منظومه« و بخش حكمت از كتاب  صدرالدين شيرازياثر» أسفار«كتاب 

  ). رجوع شود1سبزواري
، خود را ءاثبات وجود پروردگار كه انبيا: [ سال آورده كه 23بنابراين، آنچه نويسندة 

  ].كه جهان را حادث و مسبوق به عدم بدانيمدانند متوقّف بر اين است  فرستادة او مي
زيرا چنانكه گفتيم برخي از مشاهير حكماء جهان را مسبوق به ! غلط ديگري است

با » إمكان«يا » صديقين«دانستند ولي به وجود پروردگار از راه برهان  عدم نمي

ل در شگفتم  سا23و حقّاً من از نويسندة . اند يا غير آن، عقيده داشته» نظم«يا » حركت«
ترين كتب كالمي يا فلسفي نظر افكند و از آراء  كه يك بار درصدد برنيامده تا بر ساده

_________________________________________________________________________ 

  :گويد  سبزواري در منظومه پس از ذكر آراء متكلّمان در باب حديث زماني عالم مي -1

د نويس مي» شرح فصوص الحكمة« جامعال استرابادي در و عندنا الحدوث ذاتي و ال شيء من الذاتي

، و اين است معني !ًبعد ما لم يكن في طباع ذاته أن يكون موجوداابداع پيش فالسفه، وجود باشد «: 

 ).80شرح فصوص، چاپ تهران، صفحه (» حدوث ذاتي
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باره  به اظهار نظر در اين متفكّران در مورد حدوث و قدم عالم آگاهي يابد و آنگاه
  : دهد  باري، نويسنده سخن گذشته را چنين ادامه مي! پردازد
هاي تابع آن  ان نبوده و خورشيد ما و كرهاين فرض كه زماني بوده است كه جه[

دهنده آن نيز نبوده  اند قابل تصور و تصديق است اما اينكه مواد تشكيل وجود نداشته
رسد بلكه معقول  است و هستي آنها از عدم به وجود آمده است چنان معقول به نظر نمي
كديگر خورشيدي خالف آنست يعني موادي وجود داشته است كه از پيوستن آنها به ي

متولّد شده است بدون اينكه از عوامل اين تركيب و كيفيت اين پيدايش اطّالعي قطعي 
به همين دليل اين فرض موجه و معقول است كه پيوسته خورشيدها . داشته باشيم
گذراند و به عبارت ديگر  شوند و خورشيدهاي ديگر پا به عرصة هستي مي خاموش مي

و اگر چنين باشد اثبات وجود صانع » ماهيت«گيرد نه به  ق ميتعلّ» صورت«به » حدوث«
  ) كتاب34صفحة ]. (شود دشوار مي

را قديم و ازلي » ماده عالم«!  ناشينويس شود سيره  چنانكه مالحظه ميدر اين گفتار
 كار  چند در بيان ادعا تعبير دقيقي بهداند هر را حادث مي» صورت جهان«شمرد ولي  مي

خالي از ]! گيرد نه به ماهيت حدوث به صورت تعلّق مي: [زيرا اينكه گويد نبرده است 
ني ماهيت هر جسم، شامل عباشد ي نقض نيست چراكه ماهيت، اعم از صورت و ماده مي

) گيرد كه به نظر نويسنده، حدوث به بخشي از آن تعلّق مي(شود  صورت و مادة آن مي
: اي دقيق ادا كند بايد بگويد  را بگونه! س جديدنوي پس اگر كسي بخواهد ادعاي سيره

با وجود اين، ادعاي مذكور از ريشه ! »ماده«گيرد نه به  تعلّق مي» صورت«حدوث به 
  1:به چند دليل ! باطل است

_________________________________________________________________________ 

 سال و عموم ماترياليستها است، اما با 23در اين دالئل، روي سخن ما با نويسنده مادي مسلك  -1
باره حدودث عالم داريم كه به توفيق إلهي وعنايات او در كتاب فالسفه معظّم إلهي بحث ديگري در

 .اي از آن سخن خواهيم گفت جداگانه
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كنيم كه شكلها و رنگها و آثار و خواص  ما آشكارا مالحظه مي:  آنكه دليل نخست
اگر كسي ادعا كند كه جوهر يا .  اصطالح، حادثنداجسام دائماً در معرض تغييرند و به

را مستقل » مادة اصلي« اين صورت بايد مادة اجسام، قديم بوده و آفريده نشده است در

» صورت«از »ماده«اما جدايي و استقالل ! بشمارد» غني بالذّات«نياز از غير يعني  و بي
اي كه از شكل و  ، يعني مادهوجود ندارد» عرَض«بدون » جوهر مادي«ممكن نيست و 

پس اصل ماده يا جوهر . شود نياز باشد يافت نمي رنگ و آثار و خواص جدا و بي
تواند قديم و أزلي و  باشد و در نتيجه، نمي جسماني، مستقّل و غنّي بالذّات نمي

و ! حادث است) يعني صورت(به ويژه كه آنچه ماده به او نياز دارد ! الوجود باشد واجب
پذيرد كه موجود قديم و مستقلّ، در قرار و قوام خود به شيء حادث  چه كسي مي
  !نيازمند باشد؟

شك نيست صورتهاي مادي عالم دائماً در معرض زوال و تغييرند، :  اينكه دليل دوم
آيد؛ انسان و حيوان به لحاظ صورت، محو و فاني  اي مي رود و صورت تازه صورتي مي

ضمناً . شود ري كه مثالً خاك باشد به جاي آنها ظاهر ميگردند و صورت ديگ مي

است يعني هر كدام از » توالي صور«دانيم كه ظهور صورتهاي عالم، مشروط به  مي
صورتها پس از ديگري بايد به ظهور پيوندد چنانكه صورت انسان، پيش از مرحلة نطفه، 

ا ساقه طي گردد پديد پذيرد و صورت درخت، قبل از آنكه مرحلة دانه ي تحقّق نمي
  .آيد نمي

اي پنج صورت،  در اينجا مناسب است به اين مثال توجه كنيم كه اگر از خمير مايه
گذرد  رت پيشين ميومتوالياً ساخته شود، صورت پنجمين به اندازة زماني كه بر چهار ص

افتد، چنانكه با همين خمير به سرعت عمل گذشته، شش صورت متوالياً  به تأخير مي
ساخته شود تأخير ششمين صورت، بيشتر خواهد شد و اگر ادعا كنيم كه از آن خمير 
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متعاقباً پديد آمده است، قطعاً يكي از صورتها مالزم با تأخير » نهايت صورت بي«مايه 
اينك چنانچه فرض شود كه ماده يا جوهري پايدار در جهان هميشه .نامحدود شده است

آيد كه مادة اصلي عالم، تأخير  وده است، الزم ميدر حال حركت و تحول موجود ب
نهايت را پيموده و خود را به  يعني زمان و حركت بي! نامحدود را طي كرده باشد

اما اين حكم از چند جهت با . رسانده باشد) صورت متأخّر عالم(صورت كنوني جهان 
  : شود  محال عقلي روبرو مي

زيرا فرض آن است كه ماده، ! تغيير صورت دهدتواند  يكي آنكه مادة اصلي ديگر نمي
محال » نهايت بيشتر از بي«به خود پذيرفته و قبول صورت » نهايت صورت بي«تاكنون 
  .است

نهايت نيز بگذرد كه اين نيز  آيد عمر ماده، از بي دوم آنكه با پيشروي عالم الزم مي
  .معقول نيست

و حال ! نهايت رسيده باشند ت به مرز بيماده و صورآيد  سوم آنكه حداقل الزم مي
بنابراين ناگزيريم بپذيريم كه مادة جهان، تا كنون ! را مرز و پاياني نيست» نهايت بي«آنكه 

به خود نپذيرفته و صورتهايي كه قبول كرده محدود بوده است و » نهايت صورت بي«
  .ازي دارندچون ماده، بدون صورت موجود نيست پس ماده و صورت هر دو، سرآغ

ميان ماده و صورت نوعي از تركيب وجود دارد كه بيشترِ حكما :  آنكه دليل سوم

ميان آندو قائل شده و » تركيب اتّحادي«اند و برخي به  دانسته» تركيب انضمامي«آنرا 

آنچه كه مسلّم است اصل تركيب ماده و . 1في حال المصحاحبة هما متحدان: اند گفته
از سوي ديگر تركيب دو چيز با . ميان عقال دربارة آن خالف نيستباشد كه  صورت مي

كند از اينرو  در ميان آنها مي» سنخيت«يكديگر در عالم طبيعت حكايت از نوعي 
_________________________________________________________________________ 
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بينيم كه در موجودات طبيعي، هر عنصري با همة عناصر ميل تركيبي ندارد و تنها با  مي
 كه تحقيق استوار است بر همين امراساس علم شيمي نيز . شود برخي از آنها تركيب مي

در تركيب ماده و . كنيم چه موادي، در تحت چه شرائطي با مواد ديگر قابل تركيبند
پذيرد بلكه  اي، تمام انواع صور را نمي صورت نيز چنين قانوني حاكم است و هر ماده

از اينرو كسي كند كه با او همسنخ و متناسب باشد،  تغييرات و صور خاصي را قبول مي
! يا ماديان او، شير نر بزايد! انتظار ندارد تا دانة گندم در زمين بيفشاند و برنج، درو كند

كه در نطفة فالن حيوان عقيده دارند ناچارند بپذيرند » تكامل انواع«حتّي كساني كه به 
دگرگوني و تغييري ايجاد شده و در نتيجه، منشأ پيدايش نوع ) سالفشنسبت به ا(
 كه اگر نطفة حيوان مزبور عينا مانند گذشتگانش بود  گشته استاي از حيوانات هتاز

 جديدي از آن پديد آيد يعني همان ماده، صورت تازه و نودرآمدي علت نداشت حيوان
اين قانون، حاكم بر ماده و صورت است و در عالم طبيعت نفوذ وجريان ! به خود بگيرد

  ).وق هر قانوني استو البتّه ارادة خداوند ف. (دارد
كنند صورتهاي موجودات حادثند و مواد آنها قديمند  اينك بايد از كساني كه ادعا مي

شك نيست ! پرسيد آيا ماده و صورت، نبايد سنخيت و تناسبي با يكديگر داشته باشند؟
از سنخيت و نسبتي ميان آندو ) خواه انضامي باشد يا اتّحادي(كه تركيب ماده و صورت 

دو صفت مغاير و نامتناسب با يكديگرند » حادث«و » قديم«كند از طرفي  حكايت مي
پس چگونه ممكن است به طور طبيعي در ماده و صورت با يكديگر گرد آمده وتركيب 

دو وصف يا نسبت عقلي به شمار » حادث«و » قديم«البتّه ما توجه داريم كه! شده باشند؟
 در عالم خارج از ذهن، فداريم ولي اوالً اين دو وصآيند كه مااز موجودات در ذهن  مي

و ثانياً آنچه كه موجب ) باشند يعني وصف مشير مي(به حقيقت و مصداقي اشاره دارند 
قديم باشد و صورت، حادث گردد، اقتضاي ذات ماده است ) به قول ماديون(شده ماده 

  ! كنيم موافق در ماده سؤال ميوما از تركيب همين دو اقتضاي نا) نه تأثير علّت خارجي(
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قيام «است نه » قيام حلولي«دانيم نحوة قيام صورت بر ماده،  به ويژه كه مي
پس سؤال ما اين است دو اقتضاي ). اند  در علّت و معلول گفتههچنانك(» صدوري

حلّ اين ! اند و نسبت به هم تدافع ندارند؟ متباين چگونه رابطة حلول با يكديگر يافته
  ! سال است و با أقران مادي مسلك وي23 عقلي با نويسندة مشكل

 �دانم پرتوي از سخنان منسوب به پيامبر راستين و بزرگ اسالم شايسته ميدر اينجا 
سخن رفته است زيرا محور مباحِث اين كتاب » حدوث عالم«طي آن، از را بياورم كه 
در پيرامون رسالت خدايي دانيد، نقض و رد شبهاتي است كه ارباب غرض  چنانكه مي

 سال، با اقتباس از سخنان 23اند و چه بهتر كه شبهة أخير نويسندة  آن بزرگوار آورده
 پاسخ داده شود كه گفتار پيامبر، بحقّ سرچشمة حكمت و كوثر معرفت �رسول خدا

  .است

 هجري 531متوفّي در سال  (ابومنصور احمد بن علي بن ابيطالب طبرسي

» االحتجاج علي أهل اللّجاج«رود در كتاب  ي اماميه به شمار ميكه از قدما) قمري

 را با ملل �، مناظرات رسول اكرمامام حسن عسكريضمن حديث مفصلّي، از قول 
نقل كرده است، ) از مشركان و يهوديان و مسيحيان و دهريه و غير ايشان(گوناگون 

  :نويسد   مي1»دهريه« با �دربارة گفتگوي رسول خدا

_________________________________________________________________________ 
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و أنتم فما الذي دعاكم إلي :  علي الدهرية فقال ���� ثم أقبل رسول اهللا...«
نا النحكم إال أل: ئمة لم تزل و التزال؟ فقالوا  لها وهي دا1القول بأن األشياء البد

بما نشاهد و لم نجد لألشياء حدثا فحكمنا بأنها لم تزل و لم نجدلها انقضاء و 
أفوجدتم لها قدما أم وجدتم لها  : ����فقال رسول اهللا! فناء فحكمنا بأنها التزال

بقاء أبدا األبد؟ فإن قلتم إنكم وجدتم ذلك أنهضتم ألنفسكم إنكم لم تزالوا علي 
 والتزالون كذلك و لئن قلتم هذا دفعتم العيان و 2هيئتكم و عقولكم بالنهاية

بد  لم نشاهد لها قدما و البقاء أبل: قالوا ! ين يشاهدونكم الذ3العالمون وكذبكم 
ماً، ألنكم لم فلم صرتم بأن تحكموا بالقدم و البقاء دائ : ����اهللا قال رسول. األبد

مثلكم فيحكم لها !) ؟(ميز لهانقضاءها أولي من تارك التّتشاهدوا حدوثها و ا
ثم ! ... بالحدوث و اإلنقضاء و اإلنقطاع ألنه لم يشاهد لها قدما و البقاء أبدا؟

ليل و النهار متناه أم غيرمتناه؟ فإن قلتم أنه غير أتقولون ما قبلكم من ال : ����قال
و إن قلتم متناه فقد كان و ال شيء !  وصل إليكم آخر بال نهاية ألوله4متناه فقد

أقلتم أن العالم قديم غير محدث و أنتم عارفون : قال لهم ! نعم: قالوا . منهما
ذا فه : ����رسول اهللاقال ! نعم: قالوا ! بمعني ما أقررتم به و بمعني ما جحد تموه؟

_________________________________________________________________________ 
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الذي تشاهدونه من األشياء بعضها إلي بعض يفتقر ألنه القوام للبعض إال بما 
 و إال لم يتسق و لم ضصل به، نري البناء محتاجا بعض أجزائه إلي بعيتّ

ذا كان هذا المحتاج بعضه إلي بعض إف: قال . يستحكم و كذلك سائر مانري
ذا لو كان محدثا كيف كان يكون؟ و مان لقوته و تمامه هو القديم، فأخبروني أ

 يصفونه بها إال فةفبهتوا و علموا أنه اليجدون للمحدث ص! كانت تكون صفته؟
و هي موجودة في هذا الذي زعموا أنه قديم فرجعوا و قالوا سننظر في أمرنا 

...«.1  
چه چيز باعث شده كه :  به دهريه روي نمود و گفت �سپس رسول خدا... «: يعني 

: آغازبودن أشياء و اينكه هميشه بوده و خواهد بود، قائل شويد؟ آنها گفتند  ا به بيشم
كنيم و براي اشياء اين جهان،  براي آنكه ما جز بر طبق مشاهدات خود حكم نمي

ايم و همچنين ما  ايم بنابراين به ازلي بودن آن حكم كرده و سرآغازي نيافته» حدوث«
رسول ! ايم ايم و از اينرو به ابديت آنها حكم نموده يافتهالي براي موجودات نپايان و زو

! ايد؟ يا بقاء و ابديت موجودات را يافته! ايد؟ بودن اشياء را ديده آيا ازلي:  فرمود �خدا
اي نامحدود با همين  اگر چنين گوييد ادعاي شما اين است كه براي هميشه و بگونه

در اين صورت، امرِ آشكار و ! ه خواهيد بودايدو هموار شكل و عقل به همراه جهان بوده
! شمارند نگرند دروغگويتان مي ايد و جهانيان كه بر شما مي محسوس را انكار نموده

پس چرا :  فرمود �رسول خدا. ايم ما ازليت و ابديت اشياء را نديده! خير: گفتند 
و ! ايد؟ ن گراييدهبودن جها  د به ازلي و ابدياي فناي عالم را نديدهينكه پيدايش و مه

_________________________________________________________________________ 
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سزاوارتر آن است كه اظهارنظر در اين باره را ترك كنيد و ممكن است كسي مانند شما 
  !... از آنرو كه ازليت و ابديت جهان را نديده است كندبر پيدايش و فناي عالم حكم

ش از شما سپري دربارة شب و روزي كه پي: ن پرسيد  از ايشا�سپس پيامبر خدا
اند،  اند يا نامتناهي؟ اگر بگوييد نامتناهي بوده گوييد؟آيا آنها متناهي بوده ياند چه م شده 

متناهي : واگر بگوييد ! چگونه چيزي كه آغاز ندارد، پايانش به شما رسيده است؟
  !آري: گفتند ) اند و سرآغازي داشته(اند، پس قبالً وجود نداشته  بوده

نيست معناي آنچه » حادث«بوده و » قديم«ن آيا شما كه ادعا داريد جها: پيامبر فرمود 
يعني قديم و حادث را از (دانيد؟  ايد مي ايد و نيز آنچه را كه انكار نموده را كه ادعا كرده

:  فرمود �رسول خدا! آري: د ن؟ گفت)توانيدتميز دهيد هاي هر كدام مي راه عالئم و نشانه
رخي ديگرند زيرا كه قوام و پايداري نگريد برخي نيازمند به ب اين اشياء كه بر آنها مي

بعضي از آنها موكول به اشياء ديگر است كه با آنها پيوند دارند، چنانكه ما خانه را 
باشد وگرنه، نظم و استحكام  اي از اجزاء آن به پارة ديگر نيازمند مي بينيم كه پاره مي

پس . اند م نيز چنينكني آيد و سائر اشياء كه ما آنها را مشاهده مي براي آن پديد نمي
چنانچه اين جهان، كه بخشي از اجزائش در قوت و كمال به بخش ديگر محتاج است 

بود درچه وضعي » حادث«باشد مرا خبر دهيد كه اگر اين جهان، » قديم«همان موجود 
  !قرار داشت؟ و صفتش چگونه بود؟

از (يابند   نميهيچ صفتي» حادث«دهريان، حيران شدند زيرا فهميدند كه براي موجود 
اند  مگر آنكه در اين جهان كه گمان كرده) نياز و دگرگوني و تركيب اجزاء و غيره

در عقايد خود فكر خواهيم : از اينرو بازگشتند و گفتند ! است وجود دارد» قديم«
  .»...كرد

 دربارة حدوث جهان روايت �اي از دالئلي كه مسلمين از پيامبر اكرم اين است نمونه
  .دان كرده
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اين فرض موجه و معقول است كه پيوسته : [گويد   سال مي23اما اينكه نويسندة 
 و از ]گذارند  ديگر پا به عرصة هستي ميشوند و خورشيدهاي خورشيدها خاموش مي

اين ]! شود اگر چنين باشد اثبات وجود صانع دشواري مي: [گيرد كه  اين سخن نتيجه مي
  !ز تعقّل صحيح فاصله داردگفته نيز مانند ساير سخنان او ا

زيرا گذشته از آنكه ثابت شد مادة اصلي جهان داراي سرآغازي است و طبعاً مبدأ و 

  : پرسيد كه ! نويس نو درآمد دارد بايد از سيره» آغازگري«

، خورشيدهاي تابان و نظامات حكيمانة جهان، تحت تأثير چه عاملي ظهور و اوالً

بر ذات ماده » ضرورت و ايجاب«هايي  آمدن چنين صحنهكنند؟ اگر براي پديد بروز مي
؟ چرا همان گردد  اين نظامات محو و فاني مي– به قول شما –حاكم است پس چرا 

 ضرورت درون«و چنانچه براي پيدايش اين نظام، ! م نيست؟ضرورت ذاتي، حافظ نظا

ن تحوالت اي» ذات عامل برون«كند پس تحت تأثير كدام  بر ماده حكومت نمي» ذات
گردد؟  اي بيرون از ذات ماده برنمي شود؟ و آيا اين بحث به اثبات قدرت سازنده واقع مي

  !كند آن را انكار مي! كذايينويس  همان قدرتي كه سيره

 پيدايش خورشيدها و نظامات عاليه و فروريختن، و دوباره بر پاشدن آنها اگر ثانياً
را اثبات نكند بلكه هزاران بار آ داوند را نفي نميهزاران بار تكرار شود، نه تنها وجود خ

زيرا چون ضرورت ذاتي براي قوام و دوام نظام عالم در كار نبود، دست قدرت ! كند مي
  .خداوند بايد پياپي در كار آفرينش متصرّف باشد

 وجود هدفداري در نظام دقيق عالم، چنانكه در ساختمان موجودات ديده ثالثاً
ي ورود مولود ذات ماده نيست و ماده براست كه اين ظهور و بروزها، شودنشانة آن ا مي

شود زيرا تدبير و هدفداري از  به حوزة هدفداري و نظام غائيت، هدايت و رهبري مي
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ريزي و فرمانروايي  آيد، پس طرح به شمار مي» ارادهعلم و«هاي بارز و مخصوص  نشانه
گيرد كه جز خداي جهان كسي   سرچمه مي–ه  واالتر از ماد–ماده از سوي مقام ديگري 

  .نيست
اي كه از ديگران گرفته، خود ماية  آورده و فرضيه! نويس تازه بنابراين إشكالي كه سيره

وصول به معرفت الهي و شناخت قدرت ربوبي است اما البته نه براي كسي كه ديدة 
  !بصيرتش نابينا و دلش بيمار است

اگر فرض كنيم جهان هستي نبوده : [دهد  ين ادامه ميسخن را چن! نويس ناشي سيره
شود و با همة  و به ارادة خداوند قادر، هست شده، عقل در علّت غائي آن حيران مي

تواند به حلّ اين غامض ديگر دست يابد كه چرا عالم بوجود آمد  جهد و پرش فكر، نمي
فرينش برانگيخت؟ پس و قبل از آن چرا عالمي وجود نداشت؟ چه امري خداوند را به آ

ماند، چنانكه اثبات وجود صانع  همة اين امور از لحاظ استدالل عقلي صرف الينحل مي
  ) كتاب35صفحه ]. (يا نفي آن با استدالل عقلي صرف دشوار و تقريباً ممتنع است

مسائل را ندارد، از داشتن » تحليل« سال عالوه بر آنكه قدرت 23متأسفانه نويسندة 

در » علّت غايي«عدم آگاهي از ! مباحث از يكديگر نيز محروم است» كتفكي«نيروي 

اگر شما ندانيد كه چرا و ! شود نمي» علّت فاعلي«موجب نفي و انكار ! نظر هيچ عاقلي
دهيد تا به استناد اين  اند هرگز به خود حق نمي براي چه هدف، فالن دستگاه را ساخته

بخواهد و چه ! نويس تازه ان آفرينش چه سيرهجه! ناآگاهي، سازندة آن را انكار كنيد
ا جهالت او و أقران و آورده، اماي آن را به وجود  است و قدرت خلّاقه» حادث«نخواهد 

اگر ما ندانستيم كه . كند ند، آنچه را كه واقع شده نفي نميوأمثالش نسبت به هدف خدا
ياء از جماد ونبات و چه حكمتي دارد؟ و چرا همة اش» فرينش تدريجي موجوداتآ«مثالً 

كنند؟ آيا اين ناآگاهي، چهرة واقعيت را تغيير  حيوان و انسان، بطور ناگهاني ظهور نمي
داوند كه است ماجراي حدوث جهان و آفرينش خهمچنين ! البتّه خير! دهد؟ مي
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را انكار كنيم و نه  شود تا پيدايش عالم اطّالعي ما از اهداف عالية او، نه دليل مي بي
Ĥويز انكارمبدأ تواند بوددست.  

؟ الزم است ابتداء به ما پاسخ دهد ]چرا عالم به وجود آمد: [پرسد  كسي كه از ما مي

  !چرا عالم نبايد به وجود آيد؟: 
بخشي خودداري  اگر قادر متعال كه در ذاتش بخل راه ندارد، به طور مطلق از فيض

را با ) بلكه جهانهايي(اني ولي اينك كه جه! كرد اين كار نسبت به او نقص بود مي
نظامات شگرف و حكيمانه آفريده، چه جاي ايراد به خداوند سبحان است؟ از فياض 

تعطيل هستي سزاوار نيست نه ! مطلق، امساك فيض شايسته نيست نه إعطاي فيض
  !تفويض هستي

قبل از آن چرا عالمي وجود : [پرسد كه  مي! نويس نو درآمد اما آنچه سيره
چنانكه دانستيم دو نوع پاسخ براي اين سؤال هست كه حكماي الهي بنابر ! ؟]...نداشت

  .اند تفاوت مشرب خود داده

 آنكه اگرچه نظام كنوني عالم هميشه برقرار نبوده و به مشيت خداوند پديد يكي
تعالي  نشده و بنابراين، حق آمده است ولي فيض هستي هيچگاه از سوي خداود قطع

 ابن رشداين رأي، در آثار . ، همواره جهانهاي ديگري آفريده استپيش از نظام موجود

 ديده عرفاي اسالمي و حكما و گروهي از صدرالدين شيرازي و وابن سينا
  .شود مي

 آنكه هر چند تعطيل فيض به طور مطلق سزاوار آفريدگار متعال نيست و به دوم
حكمت براي كائنات تعالي نسبتي ندارد اما اگر خداوند به مقتضاي  رحمت حق

بخشي خداوند ندارد و ماية نقص براي  ت با فيضازي قرار داده باشد اين امر مباينسرآغ
و اين ) هرچند ما از اسرار حكمت الهي در اين باره آگاه نباشيم(كمال مطلق نيست 



  رسالت پيامبررسالت پيامبررسالت پيامبررسالت پيامبر

 

261261261261

 آمده است و فقهاي اسالمي و فخر رازي و خواجة طوسي و غزّاليقول، در كتب 
  .كند نبودن موجودات نيز بر اين معني داللت مي و ازليادلّة حدوث عالم 

از » ممكن الوجود«دانم به آن اشاره كنم اين است كه  اي كه در اينجا الزم مي نكته

اي با  باشد و محال است كه در هيچ مرتبه مي» واجب الوجود«هر جهت مورد احاطة 
واجب « تنها با مقام از طرفي، ازليت وصفي الهي است و بنابراين. وي همشأن باشد

است، لذا » محاط«مناسبت دارد اما استمرار و دوام ممكنات در ازليتِ خداوند » الوجود
تعالي  تواند ازلي باشد پس هيچ چيز جز خدا قديم نيست، بدون آنكه از ناحية حق نمي

  .إمساك فيض شده باشد
 زماني نيست و ازليت اند ازليتِ خداوند، ازليت اما اينكه برخي از حكماء فرموده

 كند زيرا زمان، متأخّر از ذات عالم اين اعتبار، مشكل را حلّ نمي! اهللا، زماني است ماسِوي
ازلي فرض شود ازليت آن نيز زماني ) نه صور جزئيه موجودات(است، و اگرعالم امكان 

 فنّي را دنبال البتّه ما قصد آن نداريم كه در اينجا به طور تفصيل اين بحث. باشد  نمي
كنيم و اختالف مشرب خود را با برخي از حكماي اسالمي بيان نماييم زيرا اين كتاب 

ايم براي هدف ديگري نوشته شده و حكيم موحد الهي، هركه هست  چنانكه مكرّر گفته
ن اطّالع و آگاهي از فنّ حكمت، قدم و سال بد23اما نويسندة كتاب . نزد ما محترم است

مشكل حدوث عالم » بودن غيرقابل حلّ«ي نهاده و جهالت خود را دليل در اين واد
تواند به حلّ  با همة جهد و پرش فكر نمي: [كند كه  و از سر غرور ادعا مي! دانسته است

آيا مطالب ! ؟ كدام جهد و پرش؟]اين غامض ديگر دست يابد كه چرا عالم بوجود آمد
انسان چه اندازه بايد مغرور به آراء ! د؟سطحي و مغلوط كتاب شما، پرش فكر نام دار
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 امير مؤمنانبه قول ! خود و ناآگاه از تحقيقات ديگران باشد تا اين چنين سخن گويد؟

  1.»ب المرء بنفسه دليل علي ضعف عقلهاجإع« : �علي
  است» خودمحوري«اين غرور از چيست؟ از 

 

  مردره جوياي از خود، برتري است  
 

  ور جان اي در ط راه را گم كرده
 

  2چون نگشتي در پي موسي روان  
 

  
  !!حلّ مسألة نبوت راه

بندد و انكار وجود خداوند  طرفي نمي» حدوث عالم«از نفي ! نويس ناشي باري، سيره
شود جز به رسوايي او  با اين همه آيات حكمت و تدبير كه در طبيعت مشاهده مي

يعني اعتقاد » نبوت« است كه زيربناي انجامد، البتّه قصد وي از تمام اين كجرويها آن نمي
پس رسالت انبياء،خاري ! به مبدأ عالم را انكار كند تا جايي براي مسائل بعدي باقي نماند

آيد كه پس از پيمودن راه گذشته  بنابراين درصدد برمي. در برابر أهواء نفساني اوست
اي دلخواه  گونهطريق ديگري را در قبال اين موضوع پيش گيرد و مسألة نبوت را ب

! روي آورد» حلّ«به شيوة » نقض«كند و به اصطالح علماي اسالم، از طريق ! »تفسير«
اينك ببينيم تا در آستانة حلّ اين مسأله، مانند گذشته چه هنرنماييهايي از خود نشان 

  !دهد مي
سازد كه هر كدام  موضوع نبوت، مقدماتي را مطرح مي!! نويسنده، براي تحليل علمي

  :است ! و ماية تعجب! ر خور مالحظهد
كند كه ديانت در كلّية اقوام بشري نافذ و جاري بوده و همه جا،   اعتراف مياوالً
  .مصلحان و پيامبران به جاي مانده استآثاري از 

_________________________________________________________________________ 

 ).20البالغه، چاپ بيروت، صفحه  مستدرك نهج. (دليل ناتواني عقل اوست! شگفتي انسان از خودش -1
 .شعر از نويسنده اين كتاب است -2
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، �نمايد كه مسيحيان گمان دارند دليل حقّانيت حضرت مسيح  اعتراض ميثانياً
با اينكه نه مسيح و نه !  است فاقد اين مزيت بوده�ممعجزات اوست اما پيامبر اسال

  !اند پيامبر اسالم، هيچ يك معجزه اي نداشته
كند كه حقّ بود پيامبران به جاي قدرتِ اعجاز، نيروي تصرّف در   پيشنهاد ميثالثاً

  !بردند طبايع مردم را در اختيار داشته و به كار مي
 و سپس!! گشايد اين گره را مي! »پرش فكر«رسد و با نيروي   به حلّ نبوت ميرابعاً

  !دهد  تطبيق مي�خود را با احوال پيامبر اكرم اسالم! فرآوردة تحقيق
هايي  روان شويم و ببينيم چه طُرفه! نويس مبتكر پس بر ما است كه در پي اين سيره

  .در طي اين مباحث به ميان آورده است!! از حكمت
  : نويسد  اما دربارة موضوع نخست مي

ماند آنهم براي ما ساكنان كرة زمين و  در اين گيرودار يك امر غيرقابل انكار باقي مي[
چون انديشه . خواهند در رديف ساير جانوران كرة زمين باشند آن اينست كه آدميان نمي

زماني كه حافظة بشر به خاطر دارد قايل به مؤثري در عالم بوده دارند، از دورترين 
. د وجودي اين دستگاه را بكار انداخته و در خير و شر مؤثر بوده استان پيوسته پنداشته

مبناي اين عقيده هر چه باشد خواه انديشه، خواه غرور و خودپسندي و متمايزبودن از 
  ) كتاب35صفحة ]!. (بشر را به ايجاد ديانات برانگيخته استساير حيوانات، 

 كه آدمي از دورترين دورانهاي تاريخ كند اعتراف مي! نويس تازه در اينجا با آنكه سيره
دهد كه مبناي اين عقيده چه  تاكنون، خداپرست بوده است ولي ترديد نشان مي

بيند كه عالوه بر قدرت انديشه، غرور  آنگاه حلّ مشكل را در اين مي! انسته باشد؟وت مي
دپسندي غافل از آنكه خو! و خودپسندي آدميان را در پديدآمدن اين عقيده مؤثّر شمارد

شود تا آدمي، مقامي واالتر از خود را در جهان نبيند و در برابر او به خضوع  موجب مي
گردد نه انگيزة  پس خودپسندي، مبناي الحاد و خدانشناسي مي! و بندگي نيفتد
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گوي سبقت از همة روانكاوان عالَم ! نويس هاي روحي سيره حقّاً كه تحليل! خداشناسي
  !ربوده است

خواسته تمايز فكري  ز غرور و خودپسندي انسان، آن باشد كه آدمي مياگر مقصود ا
مگر نه آنكه اين تمايز در نيرنگهايي كه انسان براي ! خويش را به حيوانات نشان دهد

شد؟ پس ديگر چه نيازي بود تا آدمي به  برد آشكار مي شكار حيوانات بكار مي
  خداپرستي روي آورد؟

آن است كه آدمي با خود انديشيد كه نبايد چون و اگر مقصود از غرور انسان 
پردازد بلكه بايد درآمد و رفت »  و خواب و خشم و شهوتدخور«حيوانات، تنها به 

خود به اين جهان و از اين جهان، تفكّر كند و مبدأ هستي خويش و ديگران را بشناسدو 
در لغت به معناي » غرور«زيرا ! ناميدن به لحاظ معني نادرست است» غرور«اين امر را 

آمده و اين چگونه فريبي است كه انسان خود را مطلقاً محصور در غرائز » فريب«
به حساب آورد و به كنجكاوي از مبدأ حيواني نداند و نيروي فكر را نيز در خويشتن 

كساني هستند كه ! نويس جديد به نظر سيره» نامغرور«ظاهراً مردم ! وجود خود پردازد؟
زندگي را بسر برند و جز بكاربردن غريزه، هدف و غايتي ! خرانچون گاوان و 

آيا انصافاً چنين مردمي را فريب خورده بايد شمرد؟ يا متفكّران و خداشناسان !! نشناسند
  !را گرفتار غرور بايد دانست؟

را انكار كند و براي گريز از خودپسندي روا نيست كه آدمي، حقيقت وجود خويش 
 كه در نهاد او گذاشته شده دشمني ورزد زيرا غرور و فريب در آنجا اي با نيروي ارزنده

يا كمتر از ! كند كه آدمي بيش از آنچه ارزش دارد خويشتن را به حساب آورد ظهور مي
بايد » بيني واقع«پسندي را در دبنابر اين راه فرار از خو! آنچه هست بر خود ارج نهد

نياوردن بايد  و ديگران را به حساب» خود محوري«جست؛ همانگونه كه غرور را در 
  !يافت، نه در خودشناسي و قدر خويش را دانستن
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تفكّر و كنجكاوي از علل «پس آنچه بشر را به خداشناسي و دينداري فراخوانده، 
 بشر را به سوي �هر چند به نظر من اگر انبياء) نه خودپسندي(بوده است » حوادث

 ديانت بدين وسعت در ميان اقوام گوناگون كردند هرگز خدا و دينداري دعوت نمي
يافت و لذا خداپرستي نعمتي است كه از پيامبران به ديگران رسيده و نه مولود  شيوع نمي

  !غرور است و نه زادة تفكّر محض
 –نم از اتهامي كه در همين زمينه، برخي از ملحدان روزگار ما  دا در اينجا مناسب مي

در كتاب » راسل«اند به كوتاهي، سخني بگويم،  آورده به ميان – راسل برتراند چون

  : نويسد  ؟ مي»چرا مسيحي نيستم«
 است، به عقيدة من Lucreceنظر من دربارة مذهب، همانند نظر لوكرس  نقطه«

  1.»سرچشمة مذهب ترس است
: نويسد  زدايد چيست؟ مي آنچه اين ترس را مي» راسل«اينك ببينيم كه از ديدگاه 

ند در غلبة بر اين خوف كه بشريت ابلهانه چندين نسل تسليم آن بوده بما توا دانش مي«
  2.»كمك كند

مبدأ پيدايش » برتراندراسل«گيريم كه به نظر  از مجموع اين دو گفتار نتيجه مي
بردن عامل اخير، اولي نيز از بين  اند كه با از ميان بوده» ترس و جهل«مذهب، دو عامل 

  .رود مي
آيا پرفسور : جا دارد تا از اين لُردزنديق انگليسي پرسيده شود پيش از هر چيز 

خود » مفهوم نسبيت اينشتاين و نتايج فلسفي آن« كه تو در كتاب آلبرت اينشتاين
و تو كه ! شماري از روي جهل به خدا ايمان آورده است؟ را سرفراز به تفسير آراء او مي

_________________________________________________________________________ 

 .30اهللا عباسي، صفحه  ستم؟ ترجمه روحجرا مسيحي ني -1
 .29چرا مسيحي نيستم؟ صفحه  -2
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  و عالمانه! ن طبيعت آشناتر از او هستي؟اي با قوانين فيزيك و جها خدا را انكار كرده
  : نگفته است » اينشتاين«مگر ! كني؟ ديانت را نفي مي

ق جهان شده است اتي كه از جنبه مذهبي براي درك حقايمطالع«
  1.»نيرومندترين و شريفترين شاه فنر تحقيق و تتبع علمي است

  : گويد  ه و نميصريحاً به وجود خداوند اعتراف ننمود» آلبرت اينشتاين«مگر 

ترين  حد و انتهائي است كه در هر جزئي مذهب من تكريم جوهر اعالي بي«
آنچه من . كند كنيم تجلّي مي چيزي كه ما با عقل ناچيز و ضعيف خود درك مي

 باالتر از خيال  علم يقين به وجود يك نيروي عاقلهكنم همين از خدا تصور مي
  2.»نياي بيرون از فهم ما مشهود استو قياس و گمان و وهم است كه در د

آري، اگر دانشمندان علوم از أغراض و هواهاي نفساني بركنار باشند، خدا را به 
حجاب معرفت خداوند باشد و » دانش«مراتب بهتر از ديگران خواهند شناخت نه آنكه 

  .را فراهم آورد) به معناي صحيح آن(موجبات بدبيني نسبت به ديانت 
مانند » راسل«اند چيست؟  ترس و جهل، سرچشمة مذهب بوده:  اينكه اما مقصود از

مانند طوفان و (ي عد بگويد كه آدمي چون از عوامل طبيهخوا ، ميماركسطرفداران 
بيم داشته و از علل پيدايش آنها آگاه نبوده، به خدا و دين ) باران و رعد و برق و غيره

  : يم كه پرس و ما از اين ملحدان مي! متوسل شده است

چرا انسانِ ترسان همين عوامل طبيعي را به خدايي نپذيرفت و براي آنها اوالً 
  آفريننده و فرماندهي قبول كرد؟

_________________________________________________________________________ 

 .123جهان و اينشتاين، اثر لينكلن بارنت، ترجمة احمد بيرشك، صفحه  -1
 .123ت، ترجمه احمد بيرشك، صفحه جهان واينشتاين، اثر لينكلن بارن -2
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و نژاد ...  پس از اينكه چندين بار، باران باريد و رعد غُرّيد و برق درخشيد ثانياً
ا و ديانت را چرا ترس انسان اوليه، كاهش نيافت و به تدريج خد! آدمي برقرار ماند
  فراموش نكرد؟

 چرا پس از ترقّي علوم و كشف علل رويدادهايِ ترساننده، خداشناسي و ثالثاً
  !دينداري مضمحلّ نگرديد؟

 چرا ذات انسان چنان سرشته شده كه چون از برخي عوامل طبيعي بترسد، به رابعاً

پناهنده  عوامل ديگر طبيعتبرد و به   و بيرون از طبيعت پناه مينيرويي غيبي
دارد كه آدمي به طور طبيعي، ديندار و خداپرست  شود؟ آيا همين نظريه، اعالم نمي نمي

  !است؟
 سال باز 23كنيم و به سخن نويسندة  دربارة اين بحث به همين اندازه اكتفا مي

  : كند   خود را بدين صورت دنبال مينگرديم، وي گفتار پيشي مي
يف انساني، ديانت بوده و هست تا برسد به ترين طوا ترين و وحشي در ابتدائي[
ترين اقوام، نهايت در اقوام اولي يا اقوام وحشي كنوني اين معتقدات  ترين و فاضل مترقّي

آلوده به اوهام وخرافات است و در ملل راقيه در پرتو فكر دانشمندان و بزرگان انديشه 
ت كه بالمĤل آنها را از ديانت به صورت تعاليم اخالقي و نظامات اجتماعي درآمده اس

. حال توحش درآورده و به ايجاد نظم و عدالت و آسايش زندگاني رهبري كرده است
اين تحول و سير بطرف خوبي مرهون بزرگاني است كه گاهي به اسم فيلسوف، گاهي 

اند حمورابي،  و گاهي بعنوان پيغمبر ظاهر شده(!!) بنام مصلح، و گاهي بنام قانونگزار
در اقوام سامي پيوسته مصلحان بصورت ... ، بودا، زردشت، سقراط، افالطون كنفوسيوس

موسي به كوه طور . اند اند، يعني خود را مبعوث از طرف خداوند گفته پيغمبر درآمده
عيسي . اسرائيل وضع كرده است رفته الواح نازل كرده و قوانين در اصالح شؤون بني
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س قد برافراشته و به تعاليم اخالقي پرداخته و يافته پ يهود را سرگرم اوهام و خرافات
خداوند را بصورت پدري مشفق و خيرخواه معرّفي كرده يا خود، خويشتن را پسر آن 

هاي  اند و يا انجيل پدرآسماني خوانده است و يا حواريون چنين عنواني به وي داده
رن ششم در آخر ق.  مشوش و مبسوطي است از گفته هاي مجمل اوچهارگانه، صورت

 35صفحة ]. ( در حجاز قيام كرده و نداي اصالح در داده استميالدي مردي بنام محمد
  )كتاب

اين سخنان از چند جهت مورد ايراد است و ما براي آنكه هر چه زودتر به موضوع 
  : گوييم  اي فشرده برخي از ايرادهاي مزبور را باز مي اصلي برسيم به گونه

ل و سير بطرف خوبي مرهون بزرگاني است كه گاهي اين تحو: [ آنكه گويد اول
  ].اند و گاهي بعنوان پيغمبر ظاهر شده... باسم فيلسوف و گاهي بنام مصلح 

در اينجا اعتراف شده كه فيلسوفان و مصلحان و پيامبران، جامعة بشري را به سوي 
بث تلقّي كرده بود فايده و ع اند، با اينكه پيش از اين، ظهور انبياء را بي نيكي حركت داده

 شاعر نكند و با آ و عقيده داشت كه اندرزها و هدايت آنان در گمراهان اثر نمي
  : عقيده بود كه گويد  هم

  گليم بخت كسي را كه بافتند سياه
 

  !به آب زمزم و كوثر سفيد نتوان كرد  
 

]! دان در اقوام سامي پيوسته مصلحان بصورت پيغمبر درآمده: [نويسد  ديگر آنكه مي
هاي برجسته و ممتاز، تنها به  اين نيز خطا است چرا كه در ميان اقوام سامي شخصيت

، به عنوان »شيخ محمد عبده«تا » كندي«اند بلكه كساني از  عنوان پيامبر ظهور نكرده
اند چنانكه در اقوام غيرسامي و آريايي افرادي چون  فيلسوف و مصلح نيز ظاهر شده

  .اند ان پيامبر ظهور كردهو غيره به عنو» تشزرت«
موسي به كوه طور رفته الواح نازل كرده و قوانين در اصالح «: نويسد  ديگر آنكه مي

 نسبت � قوانين را به موسيدر اين عبارت، وضع! »اسرائيل وضع كرده است شئون بني
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 و! پندارد مي» خودساخته«چنانكه تعاليم عموم پيامبران را نيز ) نه به خداوند(دهد  مي
آورد و همپايه با  اساساً پيامبران را در رديف فيلسوفان و مصلحان و قانونگذاران مي

  :دارند ! با اينكه پيامبران از جهات گوناگون با ديگران تفاوتِ جوهري! انگارد ايشان مي

از دانش هاي متمدن ظهور كرده و  فالسفه و قانونگذاران در محيط:  آنكه  نخست
اند  وزگاران و استادان در تحريك نبوغ آنها تأثير فراوان داشتهو آماند  ديگران سود جسته

اما انبياء به مكتب و مدرسه نرفتند و تحت تأثير استادان قرار نرگفتند به ويژه پيامبر 
 كه درتاريخ حياتش روشن است و اين چيزي است كه خود نويسنده �بزرگوار اسالم

بعضي از محقّقان، منكر بيسوادي : [د نويس  مي92بدان اعتراف نموده و در صفحة 
در قرآن نيز . 1گويند را بمعني عربهاي غيراهل كتاب مي» أمي«حضرت محمدند و كلمة 

 ولي تواتر و اجماع و قرائن )هوالذي بعث في األميين رسوالً(بدين معني آمده است 
توانست  يعديده حاكي است كه حضرت، قادر به نوشتن نبوده است و شايد اين اواخر م

 2ناپذير، در قرآن نيز اشاره عالوه بر امارات روشن و خدشه. اي كلمات را بخواند پاره
  : بدين مطلب هست 

_________________________________________________________________________ 

نه به (» غير اهل كتاب«ن مجيد به معناي در قرآ» أمي«اي كه نويسنده گواه آورده بر اينكه واژه  آيه -1
سوادان اهل كتاب  رساند بلكه در قرآن كريم به بي بكار رفته است چنين مفهومي را نمي) سواد معناي بي

öö �: فرمايد  چنانكه درباره يهود مي! گفته شده است» أميون« ööΝΝΝΝ åå ååκκκκ ÷÷ ÷÷]]]] ÏÏ ÏÏΒΒΒΒ uu uuρρρρ tt ttββββθθθθ •• ••‹‹‹‹ ÏÏ ÏÏ ii iiΒΒΒΒ éé éé&&&& ŸŸ ŸŸωωωω šš ššχχχχθθθθ ßß ßßϑϑϑϑ nn nn==== ôô ôôèèèè tt ttƒƒƒƒ || ||====≈≈≈≈ tt ttGGGG ÅÅ ÅÅ3333 øø øø9999 $$ $$#### HH HHωωωω ÎÎ ÎÎ)))) 

¥¥ ¥¥’’’’ ÎÎ ÎÎΤΤΤΤ$$$$ tt ttΒΒΒΒ rr rr&&&&  �)  78: بقره ( ي «: يعنيگروهي از ايشان افرادي أم)هستند و از كتاب آسماني خود ) سواد بي

كه برخالف نص قرآن، قرآن را ! و صد آفرين بر مفسران قرن بيستم» دانند جز آرزوهاي پوچ چيزي نمي
 !كنند تفسير مي

نويسي كه تفاوت ميان   سيرهاز! و يالألسف! است» تصريح«نيست، » اشاره«آنچه در آيه مذكور آمده  -2
 !!داند اشاره و تصريح را نمي
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  )48  :عنكبوت(  

  .]»توانستي بنويسي ميتوانستي خواند و نه  قبل از نزول قرآن، تو نه كتابي مي«
از مولوي اين بيت را به » محمد بشر است«نويس در سرآغاز فصل  همچنين سيره

  : آورد كه  رسم تأييد مي
  انبيا عامي بدندي گرنه از الطاف خويش

  

  ريختي بر مسِ هستيِ آنان كيميا مي  
  

 مردم عامي پيامبران: و اين معني نيز در حكم اعترافي است بر درستي آنچه كه گفتيم 
  .آمدند و از درس و بحثِ خواص و تعليم و تأديب استادان، بركنار بودند به شمار مي

پيامبران، يكديگر را نفي نكردند و به مخالفت با هم برنخاستند بلكه هر :  آنكه دوم
وران در رد و نفي شكدام ديگري را تصديق نمودند ولي فالسفه و مصلحان و دان

ند، بدانگونه كه ارسطو با استادش افالطون، روي مخالفت نشان يكديگر بسيار كوشيد
  !داد

 آفرينش و فلسفة  انبياء عقايد خود را دربارة جهان هستي و فرجام: آنكه سوم 
وجود، هيچگاه تغيير ندادند اما نظر فالسفه و دانشمندان و مصلحان در اين باره تغيير و 

  .تفاوت بسيار يافت

داشتند و اين احوال، منشاء » حاالت غيرعادي« پس از بعثت  آنكه، پيامبرانچهارم
دعوت و مؤيد حركت آنان بود ولي فيلسوفان و مصلحان و قانونگذاران اگر آرامش 

ها نشدند، اين أمر مانع فعاليت آ دادند و دچار احوالي غيرعادي مي درون را از دست مي
» هاي عصبي و اختالالت روحي يخستگ«و از اينرو احوال غيرعادي ايشان از ! گشت مي

آنان باز »  روحاني و الهامات معنوييوح«كند و احوال پيامبران به  آنها حكايت مي
  .گردد مي
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پيامبران به نيروي الهام، از حوادث آينده به درستي خبر دادند و :  آنكه پنجم
ولي پيشگوييهاي صادقانه كردند چنانكه كتب و آثار ايشان بر اين معني گواه است 

  .نگذاران و دانشوران از اين نعمت محرومندوفيلسوفان و قان

و تأييدات روحي از ديگران ممتاز » امدادهاي غيرعادي« به نپيامبرا:  آنكه ششم
كند آنجا كه   نويسندة بيست و سه سال خود به اين حقيقت اعتراف ميهبودند چنانك

كه مردي . كاهد حضرت محمد نمياما بايد انصاف داد كه اين امر از شأن : [نويسد  مي
يافته در محيطي آلوده به اوهام و خرافات، در محيطي كه فسق و ستم أُمي، پرورش 

اي جز زور و قساوت وجود ندارد به نشر ملكات فاضله برخيزد و  رايج است و ضابطه
ة مردم را از شرك و تباهي نهي كند و پيوسته براي آنها از اقوام گذشته سخن گويد، نشان

 از 92صفحة ]!. (نبوغ فطري و تأييدات روحي و صداي وجدان پاك و انساني اوست
  ) سال23كتاب 

كه به زودي دربارة آنها (ظهور انبياء مقارن با معجزات فوق طبيعي بوده :  آنكه هفتم
ولي براي فيلسوفان و قانونگذاران و مصلحان چنين حوادثي رخ ) سخن خواهيم گفت

  .نداده است

انبياء از آنجا كه همة معلومات و كرامات خود را از خدا و اثر فضل و : ه  آنكهشتم
اند و به قول قرآن مجيد  دانستند، هرگز برخود نباليده و فخرفروشي نكرده منّت او مي

  : همواره ادعاي ايشان چنين بود كه 
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ما جز بشري مانند شما نيستيم ليكن خداوند بر هر يك از بندگان خود كه «
 براي) اي يعني معجزه(ا نيست كه دليل نهد و نيز در توان م خواهد منّت مي مي

  .»شما بياوريم مگر آنكه خدا فرمان و إذن دهد و مؤمنان بايد بر خدا توكّل كنند
اند و دربارة آثار خويش  اما فالسفه و مصلحان و قانونگذاران چه بسيار بر خود باليده

  !اند كرده» ثناخواني«

ن و ديگران را پيروي نكردند و به پيامبران هيچگاه فيلسوفان و مصلحا:  آنكه نهم
آيين ايشان درنيامدند در صورتيكه اكثر فيلسوفان و مصلحان و دانشوران، دين پيامبران 

  .را پذيرا شدند و بر فرمان آنان گردن نهادند

 تأثير فالسفه و قانونگذاران در ها، با يامبران در امت تربيت و تأثير پعنو:  آنكه دهم
  .اشته استمردم تفاوت بسيار د

جز آنچه گفتيم تفاوتهاي ديگري نيز در ميان اين دو گروه وجود دارد كه ذكر همة 
  .كنيم كشاند وما از آن صرفنظر مي آنها سخن را به درازا مي

  :دهد  نويسندة بيست و سه سال سخنش را چنين ادامه مي
يل صدق لوح، دل و موسي و عيسي هست؟ متشرّعان ساده) محمد(چه تفاوتي ميان او[

نويسان اسالم صدها بلكه هزارها  دهند و ازهمين روي تاريخ نبوت را معجزه قرار مي
انگيزتر اينكه يك دانشمند مسيحي  شگفت. دهند معجزه براي حضرت محمد شرح مي
كه گواه وسعت دامنة تحقيقات ) القرآن الكتاب(بنام حداد، كتابي تأليف كرده است بنام 

ر اين كتاب با شواهد عديدة قرآني نشان داده است كه از او د. و اطّالعات اوست
داند، آنوقت در  اي ظاهر نشده است و قرآن را نيز معجزه نمي حضرت محمد معجزه

لوحي إعجاز را دليل بر نبوت آورده و استشهاد به معجزات موسي و عيسي  كمال ساده
]. غير قابل رؤيت استكند در حاليكه همة آن معجزات در ميان اوهام و پندارها  مي
  ) كتاب36صفحة (
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لوح، دليل صدق نبوت را   سادهنمتشرّعا: [گويد كه  بايد دانست آنچه نويسنده مي

! كند اي با خود نويسنده پيوند پيدا مي اين سخن به گونه : اوالً]! دهند معجزه قرار مي
به قرآن به شگفت از مرور .... يك ايراني : [... نويسد   از كتابش مي67زيرا در صفحة 

با توجه به آنكه خود نويسنده هم ايراني است ]! افتد كه اثري از معجزه در آن نيست مي
در وجودايشان نيز راه يافته و بنابر » انتظار معجزه«بايد گفت كه ماية اين شگفتي يعني 

 كه  ديگرانثانياً! اند نويس هم دوخته لوحي براي جناب سيره اين كالهي از نَمدِ ساده
اي خردپذير و روشن  شمارند، عقيدة آنان از مقدمه معجزه را دليل بر صدق نبوت مي

كه ايشان از سوي مبدئي مأموريت و  آيد زيرا ادعاي پيامبران مبتني بر آنست بدست مي
آورد كه در قدرت هيچ  اند كه چون بخواهد، آيات و حوادثي پديد مي رسالت يافته
ء عالم براي اار طبيعي است كه مردم انتظار داشته باشند تا مبدبنابراين بسي. بشري نيست

اي از آيات و معجزات مزبور را با ايشان قرين سازد  اثبات رسالت مأمورانِ خود، نمونه

انبياء را » هنام معرّفي«واين كار در حكم آنستكه آفريدگار توانا با مهر ويژة خويش، 
به دروغ خود را مأمور خدا و فرستادة حق معرّفي تصديق كرده باشد تا هر شيادي نتواند 

لوحي را در  لوحي است؟ يا ساده آيا داشتن چنين انتظاري از پيامبران، نشانة ساده. نمايد
  !نداشتن چنين انتظاري بايد يافت؟

نويسان اسالم صدها بلكه هزارها معجزه براي حضرت  تاريخ: [نويسد كه  اما آنچه مي

پرسيد كه اگر شما حتّي يكي از ! نويس ناشي بايد از سيره : اوالً» دهند محمد شرح مي
شماريد پس چرا بر ديگر روايات اين مورخان  نگاران را راست نمي هزاران روايت تاريخ

نويسي دربارة زندگاني پيامبر اسالم دست  گيري از آنها به كتاب ايد و با بهره هداعتماد كر
اند  كساني كه هزاران دروغ دركتب خود ساخته و پرداختهتوان به آثار  مگر مي! ايد؟ زده

  اعتماد ورزيد؟
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دانند كه در ميان روايات تاريخي،  پژوهشگران و محقّقان تاريخ خوب مي : ثانياً
ت كه هزاران روايت از معجزات پيامبر، سراست و دروغ هر دو، وجود دارد و نه چنان

و نه ! وغي در ميان آنها يافت نشودهمگي از ريشه دروغ باشد و نه آنست كه هيچ در
اند و نه همه به صدق و راستي  هزاران گزارشگر اين روايات، همگان دروغگو بوده

ها مانند ديگر آثار، از راست و دروغ و قوي و ضعيف سهمي دارند  اين روايت! اند شهره
ست  هچيزي كه. توانند دربارة آنها داوري كنند و اهل تحقيق و كارشناسان تاريخ مي

د كن  اثبات مي�وقوع معجزه را در روزگار پيامبر» تواترِ إجمالي«مجموعة اين آثار به 
باشد و  اما تفصيل و تعيين هر كدام موكول به تحقيق اهل فن و خبرگان علم تاريخ مي

البته آنها نيز از جرح و تعديل و توثيق و تضعيفِ اسناد تاريخي تا حدود بسياري 
 سال خود به اين امر اعتراف 23شگفت آنجا است كه نويسندة اند و  كوتاهي نكرده

هر قدر فاصلة زماني و مكاني فزوني : [نويسد   از كتابش مي111نموده و در صفحة 
 از علما و يگرفته است حجم معجزات به شكل ناموجهي بزرگ شده تا آنجا كه بسيار

  ].اند محقّقان اسالمي آنها را ناروا و غيرقابل قبول دانسته
يك دانشمند مسيحي بنام حداد، كتابي تأليف كرده است بنام : [نويسد  اما آنچه مي

او در اين كتاب با شواهد عديدة قرآني نشان داده است كه از ) ... القرآن و الكتاب(
و نيز » حداد«داوري ما نسبت به رأي ]! اي ظاهر نشده است حضرت محمد معجزه

ورزي، از  اند و به دليل غرض به خطا رفته ه هر دوآنستك! نويس نو درآمد عقيدة سيره
  : اند چنانكه فرمود  م محجوب ماندهدرك معاني قرآن دربارة معجزات پيامبر اسال

� #### ss ssŒŒŒŒ ÎÎ ÎÎ)))) uu uuρρρρ šš ššVVVV ùù ùù&&&& tt tt���� ss ss%%%% tt ttββββ#### uu uu öö öö���� àà àà)))) øø øø9999 $$ $$#### $$$$ oo ooΨΨΨΨ ùù ùù==== yy yyèèèè yy yy____ yy yy7777 uu uuΖΖΖΖ ÷÷ ÷÷MMMM tt tt//// tt tt ÷÷ ÷÷ tt tt//// uu uuρρρρ tt tt ÏÏ ÏÏ%%%% ©© ©©!!!! $$ $$#### ŸŸ ŸŸωωωω tt ttββββθθθθ ãã ããΖΖΖΖ ÏÏ ÏÏΒΒΒΒ ÷÷ ÷÷σσσσ ãã ããƒƒƒƒ ÍÍ ÍÍοοοο tt tt���� ÅÅ ÅÅzzzz FF FFψψψψ $$ $$$$$$ ÎÎ ÎÎ//// 

$$$$ \\ \\////$$$$ pp ppgggg ÉÉ ÉÉoooo #### YY YY‘‘‘‘θθθθ çç ççGGGG óó óó¡¡¡¡ ¨¨ ¨¨ΒΒΒΒ �  )45  :أسراء(  
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آورند  چون قرآن بخواني ميان تو و ميان كساني كه به عالم آخرت ايمان نمي«
  .»دانيم  مقرّر مي1حجابي نامحسوس

  : بقول مولوي 
  چون غرض آمد هنر پوشيده شد

  صد حجاب از دل به سوي ديده شد
اما خطاي حداد از دو جهت است يكي آنكه پنداشته آيات قرآن داللت دارند بر 

اند ولي به درخواست آنها پاسخ منفي   خواسته ه از پيامبراسالم معجزهاينكه مشركان مكّ
نمايند بلكه بر  مينمعجزه و اين درست نيست زيرا آيات مزبور نفي ! داده شده است

سازند  كنند و وقوع معجزات ديگر را به آينده موكول مي اهميت اعجاز قرآن تكيه مي
  : خوانيم  چنانكه در قرآن كريم مي

� šš ššχχχχθθθθ ää ää9999θθθθ àà àà)))) tt ttƒƒƒƒ uu uuρρρρ II IIωωωω öö ööθθθθ ss ss9999 tt ttΑΑΑΑ ÌÌ ÌÌ““““ΡΡΡΡ éé éé&&&& ÏÏ ÏÏµµµµ øø øø‹‹‹‹ nn nn==== tt ttãããã ×× ××ππππ tt ttƒƒƒƒ#### uu uu  ÏÏ ÏÏ ii iiΒΒΒΒ  ÏÏ ÏÏµµµµ ÎÎ ÎÎ nn nn//// §§ §§‘‘‘‘ (( (( öö öö≅≅≅≅ àà àà)))) ss ssùùùù $$$$ yy yyϑϑϑϑ ¯¯ ¯¯ΡΡΡΡ ÎÎ ÎÎ)))) ÜÜ ÜÜ==== øø øø‹‹‹‹ tt ttóóóó øø øø9999 $$ $$#### ¬¬ ¬¬!!!! 
(( ((#### ÿÿ ÿÿρρρρ ãã ãã���� ÏÏ ÏÏàààà tt ttGGGGΡΡΡΡ $$ $$$$$$ ss ssùùùù ’’’’ ÎÎ ÎÎ oo ooΤΤΤΤ ÎÎ ÎÎ)))) ΝΝΝΝ ää ää3333 yy yyèèèè tt ttΒΒΒΒ šš šš∅∅∅∅ ÏÏ ÏÏ ii iiΒΒΒΒ tt tt ÌÌ ÌÌ���� ÏÏ ÏÏàààà tt ttFFFFΨΨΨΨ ßß ßßϑϑϑϑ øø øø9999 $$   )20  :يونس(  � ####$$

از سوي خداوندش بر او نازل ) اي غير از قرآن معجزه(اي  گويند چرا نشانه و مي«
در اختيار خدا است بنابراين شما در ) آينده(غيب نشده است؟ پس آنانرا بگو كه 

  .»)تا معجزة حق بيايد(انتظار باشيد كه من نيز با شما از منتظرانم
  : خوانيم  اي در همين سوره مي آنگاه با اندك فاصله

_________________________________________________________________________ 

اند ولي  كه اسم فاعل باشد نيز معنا كرده» ساتر«يا » ذوستر«را در اين آيه بمعناي » مستور«اهل تفسير  -1

وقيل هو حجاب : نويسد  زمخشري در كشّاف مي. در معناي اسم مفعول به ظاهرِ سخن نزديكتر است
وحي و عدم توفيق نسبت به درك ر  اما اينكه آن حجاب چيست؟ بايد آنرا كدورت.اليري فهو مستوراً

 .ايماني و لجاجت و احساس عدم مسئوليت است ق قرآني شمرد كه مولود بيحقاي
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هايي نيست كه غير خدا آنرا ساخته باشد ليكن تصديق  پردازي اين قرآن دروغ«

توضيح مكتوب الهي است، ترديد در آن چيزهاييست كه پيش از آن بوده و 
آيا گويند كه او قرآن را بدروغ . نيست كه از سوي خداوند جهانيان است

) به ياري(اي همانند آن بياوريد و جز خدا هر كس را توانيد  ساخته؟ بگو سوره
اند كه علم آنرا فراگير  بلكه چيزي را دروغ شمرده. خوانيد اگر راستگوييد

ش بديشان نرسيده است پيشينيانِ آنها نيز بدينگونه تكذيب اند و تأويل نشده
  .؟»كردند پس بنگر كه سرانجام ستمگران چگونه بود

به آينده موكول گشته » آيات تكويني«شود پس از اينكه نزول  چنانكه مالحظه مي

  .تأكيد شده است» يعاعجار تشري«بر اهميت و اعجاز 
هاي نازل شده در مدينه  تأمل به سورهخطاي ديگر حداد در آنجا است كه از سر 

#### � :ننگريسته تا پاسخِِ  ÿÿ ÿÿρρρρ ãã ãã���� ÏÏ ÏÏàààà tt ttGGGGΡΡΡΡ $$ $$$$$$ ss ssùùùù ’’’’ ÎÎ ÎÎ oo ooΤΤΤΤ ÎÎ ÎÎ)))) ΝΝΝΝ ää ää3333 yy yyèèèè tt ttΒΒΒΒ šš šš∅∅∅∅ ÏÏ ÏÏ ii iiΒΒΒΒ tt tt ÌÌ ÌÌ���� ÏÏ ÏÏàààà tt ttFFFFΨΨΨΨ ßß ßßϑϑϑϑ øø øø9999 $$ مكّه نزول  را كه در � ####$$

هاي مدني بنا بر  آري، در سوره.  بيابد و معجزات موعود را بشناسديافته ضمن آنها
آسا سخن  شويم كه از رويدادهاي معجزه اي كه در مكّه داده شده با آياتي روبرو مي وعده
دهند بعنوان نمونه از سورة أنفال كه  گويند و آثار تاريخي نيز بر وقوع آنها گواهي مي مي
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 در �شود كه پيامبر اسالم  استفاده ميگويد چنين سخن مي» غزوة بدر«وادث دربارة ح
  .م ريختجنگ بدر، مشتي خاك و سنگريزه از زمين برگرفت و به سوي دشمن مهاج

بالفاصله طوفان عظيمي به سوي مشركان برخاست و خاك بر چشمان آنان رفت و 
ور شدند و سپاه ايشان را درهم شكستند و اين آيه از قرآن كريم  مؤمنان بر آنها حمله

  : نزول يافت 

� öΝΝΝΝ nn nn==== ss ssùùùù öö ööΝΝΝΝ èè èèδδδδθθθθ èè èè==== çç ççFFFF øø øø)))) ss ss????      ∅∅∅∅ ÅÅ ÅÅ3333≈≈≈≈ ss ss9999 uu uuρρρρ ©© ©©!!!! $$ $$#### óó óóΟΟΟΟ ßß ßßγγγγ nn nn==== tt ttGGGG ss ss%%%% 44 44 $$$$ tt ttΒΒΒΒ uu uuρρρρ || ||MMMM øø øø‹‹‹‹ tt ttΒΒΒΒ uu uu‘‘‘‘ øø øøŒŒŒŒ ÎÎ ÎÎ)))) || ||MMMM øø øø‹‹‹‹ tt ttΒΒΒΒ uu uu‘‘‘‘      ∅∅∅∅ ÅÅ ÅÅ3333≈≈≈≈ ss ss9999 uu uuρρρρ 

©© ©©!!!! $$ $$#### 44 44’’’’ tt ttΓΓΓΓ uu uu‘‘‘‘ 44 44 uu uu’’’’ ÍÍ ÍÍ???? öö öö7777 ãã ããŠŠŠŠ ÏÏ ÏÏ9999 uu uuρρρρ šš šš ÏÏ ÏÏΖΖΖΖ ÏÏ ÏÏΒΒΒΒ ÷÷ ÷÷σσσσ ßß ßßϑϑϑϑ øø øø9999 $$ $$#### çç ççµµµµ ÷÷ ÷÷ΖΖΖΖ ÏÏ ÏÏΒΒΒΒ ¹¹ ¹¹ II IIξξξξ tt tt//// $$$$ ·· ··ΖΖΖΖ || ||¡¡¡¡ yy yymmmm 44   )17  :أنفال(  � 44
آن ) اي پيامبر(آنها را نكشتيد بلكه خدا ايشان را كشت و تو ) مؤمنان(شما «
) مشتي سنگريزه بسوي دشمن(را به راه نيانداختي آندم كه ) طوفان خاك و شن(

فتح و (منان را از سوي خويش نعمت نيكويي ريختي بلكه خدا آنرا افكند تا مؤ
  .»دهد) ظفر

  : كند  طبري در تفسيرش همين معنا را چنين گزارش مي

 قبضة من تراب فرمي بها ����لمادنا القوم بعضهم من بعض أخذ رسول اهللا«
نهم كلهم و أقبل أصحاب ي قدخلت في أع!شاهت الوجوه: في وجوه القوم و قال 

سرونهم و كانت هزيمتهم في رمية رسول اهللا و أنزل  يقتلونهم و يأ����رسول اهللا
القرآن، . البيان في تفسير آي جامع. (»... اهللا رمي نو ما رميت إذ رميت ولك(اهللا 

  )17سوره األنفال، ذيل آية 
 مشتي از خاك برگرفت �چون آن قوم به يكديگر نزديك شدند، رسول خدا«: يعني 

و آن خاك در چشمان )! ها زشت باد اين چهره: (و آنرا در روي ايشان بريخت و گفت 
 روي بديشان نهادند وگروهي را كشته و برخي را اسير �همة آنان رفت و ياران پيامبر
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 بود و خداوند اين آيه را نازل �كردند و شكست آنان در اثر خاك افشاندن رسول خدا

  �  ⁄ϑðΩ/≅… &υΩ∨ΩلكٍنَوΩ∨Ω ðŒΤ∼Ω∨Ω⁄ <′ΞΜ… ðŒΤ∼Ω∨Ω⁄ † �:فرمود 

  : نويسد  پيرامون اين آيه مي» أسباب النزول« در كتاب واحديو نيز 

نزلت في رمي النبي عليه الصلوة و السالم القبضة من حصباء الوادي يوم «
ورماهم بتلك القبضة، فلم يبق عين ! شاهت الوجوه: بدر حين قال للمشركين 

  )156اسباب النزول، چاپ مصر، صفحة . (»مشرك إال دخلها منه شيء
آيه در اين باره فرود آمده كه پيامبر عليه الصلوه و السالم مشتي از سنگريزة : عني ي

زشت باد اين ! (شاهت الوجوه: بيابان را در روز بدر برگرفت و مشركان را گفت 
به سوي ايشان ريخت و هيچ چشمي از ) خاك و سنگريزه را(و آن مشت )! ها چهره

  !.» چيزي از آن به درونش رفتديدگان مشركان نماند مگر كه
  : كند  مولوي از اين حادثه چنين تعبير مي
  اي مارميت إذ رميت فتنه

  

  1اي صد هزاران خرمن اندر حفنه  
  

  آفتابي در يكي ذره نهان
  

  ناگهان آن ذره بگشايد دهان  
  

  ذره ذره گردد أفالك و زمين
  

  پيش آن خورشيد چون جست از كمين  
  

انگيز كه در سور مدني ذكر آن رفته و در حقيقت  اي شگفتديگر از رويداده
آيد، نزول فرشتگان در جنگهاي صدر اسالم به ياري  به شمار مي» نصرت آسماني«

_________________________________________________________________________ 

القسم (در سيره ابن هشام . به معناي پرشدن دو كف يا دو مشت است) به فتح و نيز به ضم اول(حفنه  -1

 أخذ حفنة من الحصباء فاستقبل ����إن رسول اهللا«: نويسد  اره همين حادثه ميدرب) 628األول، صفحه 
 .»...شاهت الوجوه ثم نفحهم بها : ثم قال . بها قريشا
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 به تصريح آمده احزاب و أنفال و آل عمرانهاي  چنانكه در سوره! مسلمانان بوده است
  : كنيم   بسنده مي»احزاب«و » أنفال«هايي از سورة  و در اينجا به ذكر نمونه

� øø øøŒŒŒŒ ÎÎ ÎÎ)))) tt ttββββθθθθ èè èèWWWW‹‹‹‹ ÉÉ ÉÉóóóó tt ttGGGG óó óó¡¡¡¡ nn nn@@@@ öö ööΝΝΝΝ ää ää3333 −− −−//// uu uu‘‘‘‘ zz zz>>>>$$$$ yy yyffff tt ttFFFF óó óó™™™™ $$ $$$$$$ ss ssùùùù öö ööΝΝΝΝ àà àà6666 ss ss9999 ’’’’ ÎÎ ÎÎ oo ooΤΤΤΤ rr rr&&&& ΝΝΝΝ ää ää.... ‘‘ ‘‘‰‰‰‰ ÏÏ ÏÏϑϑϑϑ ãã ããΒΒΒΒ 77 77#### øø øø9999 rr rr'''' ÎÎ ÎÎ//// zz zz ÏÏ ÏÏ ii iiΒΒΒΒ 

ÏÏ ÏÏππππ ss ss3333 ÍÍ ÍÍ×××× ¯¯ ¯¯≈≈≈≈ nn nn==== yy yyϑϑϑϑ øø øø9999 $$ $$#### šš šš ÏÏ ÏÏùùùù ÏÏ ÏÏŠŠŠŠ óó óóMMMM ßß ßß∆∆∆∆ ∩∩∩∩∪∪∪∪ $$$$ tt ttΒΒΒΒ uu uuρρρρ ãã ãã&&&& ss ss#### yy yyèèèè yy yy____ ªª ªª!!!! $$ $$#### �� ��ωωωω ÎÎ ÎÎ)))) 33 33““““ tt tt���� ôô ôô±±±± çç çç//// ¨¨ ¨¨ ÈÈ ÈÈ⌡⌡⌡⌡ yy yyϑϑϑϑ ôô ôôÜÜÜÜ tt ttFFFF ÏÏ ÏÏ9999 uu uuρρρρ  ÏÏ ÏÏµµµµ ÎÎ ÎÎ//// 

öö ööΝΝΝΝ ää ää3333 çç çç////θθθθ èè èè==== èè èè%%%% 44 44 $$$$ tt ttΒΒΒΒ uu uuρρρρ çç çç#### óó óóÇÇÇÇ ¨¨ ¨¨ΖΖΖΖ9999 $$ $$#### �� ��ωωωω ÎÎ ÎÎ)))) ôô ôô ÏÏ ÏÏΒΒΒΒ ÏÏ ÏÏ‰‰‰‰ΨΨΨΨ ÏÏ ÏÏãããã «« ««!!!! $$ $$#### 44 44 RR RRχχχχ ÎÎ ÎÎ)))) ©© ©©!!!! $$ $$#### îî îî““““ƒƒƒƒ ÍÍ ÍÍ•••• tt ttãããã íí ííΟΟΟΟŠŠŠŠ ÅÅ ÅÅ3333 yy yymmmm ... øø øøŒŒŒŒ ÎÎ ÎÎ)))) 

 ÇÇ ÇÇrrrrθθθθ ãã ããƒƒƒƒ yy yy7777 •• ••//// uu uu‘‘‘‘ ’’’’ nn nn<<<< ÎÎ ÎÎ)))) ÏÏ ÏÏππππ ss ss3333 ÍÍ ÍÍ×××× ¯¯ ¯¯≈≈≈≈ nn nn==== yy yyϑϑϑϑ øø øø9999 $$ $$#### ’’’’ ÎÎ ÎÎ oo ooΤΤΤΤ rr rr&&&& öö ööΝΝΝΝ ää ää3333 yy yyèèèè tt ttΒΒΒΒ (( ((####θθθθ çç ççGGGG ÎÎ ÎÎ mm mm;;;; ss ssWWWW ss ssùùùù šš šš ÏÏ ÏÏ%%%% ©© ©©!!!! $$ $$#### (( ((####θθθθ ãã ããΖΖΖΖ tt ttΒΒΒΒ#### uu uu 44 44 ’’’’ ÅÅ ÅÅ++++ øø øø9999 éé éé'''' yy yy™™™™ ’’’’ ÎÎ ÎÎûûûû 

ÉÉ ÉÉ>>>>θθθθ èè èè==== èè èè%%%% šš šš ÏÏ ÏÏ%%%% ©© ©©!!!! $$ $$#### (( ((####ρρρρ ãã ãã���� xx xx���� xx xx.... || ||==== ôô ôôãããã ”” ””����9999 $$ $$#### (( ((####θθθθ çç çç//// ÎÎ ÎÎ#### ôô ôôÑÑÑÑ $$ $$$$$$ ss ssùùùù ss ss−−−− öö ööθθθθ ss ssùùùù ÉÉ ÉÉ−−−−$$$$ oo ooΨΨΨΨ ôô ôôãããã FF FF{{{{ $$ $$#### (( ((####θθθθ çç çç//// ÎÎ ÎÎ#### ôô ôôÑÑÑÑ $$ $$#### uu uuρρρρ öö ööΝΝΝΝ åå ååκκκκ ÷÷ ÷÷]]]] ÏÏ ÏÏΒΒΒΒ 

¨¨ ¨¨≅≅≅≅ àà àà2222 55 55ββββ$$$$ uu uuΖΖΖΖ tt tt//// �  )12-9  :أنفال(  
خواستيد و او دعوت شما   را به ياد آوريد كه از خداي خويش ياري ميهنگامي«

و خدا آن . كنم را پذيرفت، همانا من به هزار فرشتة پياپي شما را ياري مي
را جز براي نويد به شما مقرّر نداشت و تا آنكه دلهايتان به ) نصرت آسماني(

 از سوي خدا نبود، آن ياري جز) بدانيد كه(إمداد الهي آرام و استوار شود و 
و آن هنگام را به ... فرزانه است ) در هر كار(چيره و ) بر هر كس(همانا خداوند 

ياد آر كه خداوندت به فرشتگان وحي نمود كه من پشتيبان شما هستم، پس 
پس گردنهاي . ترس را در دلهاي كافران خواهم افكند. مؤمنان را استوار داريد
  .» انگشتانشان را قطع كنيدآنانرا از باال بزنيد و تمام

  : خوانيم  مي» احزاب«همچنين سورة شريفة 
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� $$$$ pp ppκκκκ šš šš‰‰‰‰ rr rr'''' ¯¯ ¯¯≈≈≈≈ tt ttƒƒƒƒ tt tt ÏÏ ÏÏ%%%% ©© ©©!!!! $$ $$#### (( ((####θθθθ ãã ããΖΖΖΖ tt ttΒΒΒΒ#### uu uu (( ((####ρρρρ ãã ãã���� ää ää.... øø øøŒŒŒŒ $$ $$#### ss ssππππ yy yyϑϑϑϑ ÷÷ ÷÷èèèè ÏÏ ÏÏΡΡΡΡ «« ««!!!! $$ $$#### öö öö//// ää ää3333 øø øø‹‹‹‹ nn nn==== tt ttææææ øø øøŒŒŒŒ ÎÎ ÎÎ)))) öö ööΝΝΝΝ ää ää3333 øø øø???? uu uu !! !!%%%% yy yy`̀̀̀ ×× ××ŠŠŠŠθθθθ ãã ããΖΖΖΖ ãã ãã____ 

$$$$ uu uuΖΖΖΖ ùù ùù==== yy yy™™™™ öö öö‘‘‘‘ rr rr'''' ss ssùùùù öö ööΝΝΝΝ ÍÍ ÍÍκκκκ öö ööyyyy nn nn==== tt ttãããã $$$$ \\ \\tttt†††† ÍÍ ÍÍ‘‘‘‘ #### YY YYŠŠŠŠθθθθ ãã ããΖΖΖΖ ãã ãã____ uu uuρρρρ öö ööΝΝΝΝ ©© ©©9999 $$$$ yy yyδδδδ ÷÷ ÷÷ρρρρ tt tt���� ss ss???? 44 44 tt ttββββ%%%% ŸŸ ŸŸ2222 uu uuρρρρ ªª ªª!!!! $$ $$#### $$$$ yy yyϑϑϑϑ ÎÎ ÎÎ//// tt ttββββθθθθ èè èè==== yy yyϑϑϑϑ ÷÷ ÷÷èèèè ss ss???? 

#### ·· ··####DDDD ÅÅ ÅÅÁÁÁÁ tt tt//// �  )9  :احزاب(  
ايد نعمت خداي را بر خود به ياد آريد در آن هنگام  اي كساني كه ايمان آورده«

كه سپاهياني بر شما يورش آوردند و ما تُندبادي و سپاهياني كه نديدند بر آنان 
  .»كنيد بينا است فرستاديم و خدا به هر چه مي

آسا در  هاي غيرعادي و معجزه شود قرآن مجيد به ظهور پديده چنانكه مالحظه مي
نمايد فرشتگان فرمان  دهد تا آنجا كه تصريح مي  گواهي مي�تأييد نهضت پيامبر اسالم

يافتند سر و پنجة مشركان را از بدن و دستها جدا كنند و اگر چنين رويدادهايي در 
ن افتادند و دشمنا روزگار پيامبر رخ نداده بود، ياران آنحضرت به ترديد و پرسش مي

كردند تا  بستند و از هياهو و غوغا كوتاهي نمي  نميامبر از انكار و اعتراض دم فروپي
اي پيش نيامد بلكه به نقل  و نه تنها چنين حادثه! همه را از پيرامون پيامبر پراكنده سازند

و ديگر مورخان، ياران و حتّي دشمنان پيامبر به رخدادن اين ماجراهاي غيبي و » طبري«
 و تاريخ 633به سيرة ابن هشام،القسم األول، صفحة (در جنگ اعتراف كردند غيرعادي 

و بويژه در اسناد )  و ديگر كتب سيره و تاريخ بنگريد426طبري، الجزء الثاني، صفحة 
اند كه بهنگام جنگ ديده شد كه پيش از زدن شمشير، سر دشمن  تاريخي تصريح نموده

عن أبي داود المازنّي و كان شهد ... «: نيم خوا و چنانكه مي! از پيكرش جدا گرديد
ضربه، إذوقع رأسه قبل أن تبع رجال من المشركين يوم بدر ألإني ال: بدرا قال 

در روز : أبي داود مازني كه در جنگ بدر حضور داشته گفت «: يعني » يصل اليه سيفي
ين افتاد، پيش از بدر مردي از مشركان را دنبال كردم تا او را بزنم ولي ناگها سرش به زم
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 آل عمران و سيرة ابن هشام 125 ذيل آية تفسير طبري،!. (»شير من به او رسدآنكه شم
  ). و ديگر آثار633 ص 1ج 

آسا براي پيامبر ذكري  اي معجزه پس حداد كه گمان كرده در قرآن كريم از هيچ حادثه
تواند   خود چه ميكند؟ و جز اعتراف به نابينايي نرفته است با اين قبيل آيات چه مي

  گويد؟
زيرا خود او عرب ! اما اينكه پنداشته قرآن مجيد معجزه نيست، حكايتي شنيدني است

فراخوانده » همانندآوري«و در شمار أهل قلم است و قرآن مجيد بارها أمثال وي را به 
اي چون سور قرآن كه  آمد تا ادعاي گزاف خويش را با آوردن سوره پس بر او الزم مي

در نظام لفظ و معني و مزاياي ظاهر و باطن با آن برابر باشد به اثبات رساند، پس چرا 
  : خاموشي گزيده و به اين هماوردخواني قرآني كه چهارده قرن است صالي 

� (( ((####θθθθ èè èè???? ùù ùù'''' ss ssùùùù ;; ;;οοοο uu uu‘‘‘‘θθθθ ÝÝ ÝÝ¡¡¡¡ ÎÎ ÎÎ////  ÏÏ ÏÏ ii iiΒΒΒΒ  ÏÏ ÏÏ&&&& ÎÎ ÎÎ#### ÷÷ ÷÷VVVV ÏÏ ÏÏ ii iiΒΒΒΒ �  )23  :بقره(  
  .»اي مانند آن بياوريد سوره«

 نيز يهوديان  وحي اوي همكيشان لبناني و مسگويد؟ چرا دهد، پاسخ نمي در مي
  !اند؟ زبان در كام كشيده! مستعرب

و چرا دربارة معجزة پيامبر اسالم، لحن ! گويد؟  سال، ديگر چه مي23اما نويسندة 
او كه خود به اعجاز قرآن چند بار اعتراف نموده و با اين ! دهد؟ موافق با حداد نشان مي

 از 91مگر در صفحة ! مبر و قرآن را بر خويشتن بسته استاعتراف، راه اعتراض بر پيا

هاي مكّي و  بايد انصاف داد قرآن ابداعي است، سوره: [نويسد  كتابش نمي
اي است در زبان عرب،  كوچك سرشار از نيروي تعبير و قوه اقناع، سبك تازه

 دانسته، درس نخوانده و شدن آن از زبان مردي كه خواندن و نوشتن نمي جاري
نظير و اگر از اين لحاظ  براي كار أدب تربيتي نديده است موهبتي است كم
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پس انكار معجزه از سوي اين نويسنده چه ]!. اند آنرا معجزه گويند بر خطا نرفته
  !ها چيست؟ گويي معني دارد و اين نقيض

 را �معجزات مسيح» انجيل«و اما ادعاي ديگر حداد كه گمان كرده به استناد 

» تواتر انجيل«زيرا !  اثبات كرد، خيال خام و آرزوي نافرجامي بيش نيستتوان مي
جيل اشده و حجيت آن از اعتبار افتاده است و بنا به مندرجات ان برعكس قرآن، قطع

 در روزگار وي چندان نبودند تا از رهبر خود دفاع كنند از �موجود، پيروان مسيح
و روايت انجيل در اختفا صورت پذيرفت !  او را به دار آويختند�اينرو دشمنان مسيح

پس، گزارش انجيل به .  بوسيلة چند تن ثبت شد�و نص آن مدتها پس از عيسي
 به امالء وي آنرا نوشتند و در �نرسيده و برخالف قرآن كه كاتبان پيامبر اسالم» تواتر«

 � مسيححضور هزاران مسلمان و در روزگار صحابه انتشار يافت، انجيل مدتها پس از
هاي متعدد  ه كه از مسيحيان قديم انجيلبه ويژ. در ميان مردم پراكنده گشتنگاشته شدو

را ) س، لوقا، يوحنّاي،مرقُمتّ(اند و مسيحيان امروز، چهار انجيل  و مختلف روايت كرده
از . اند و دربارة اصالت هر يك از اين چهار، ترديدها وجود دارد از ميان آنها برگزيده

اند كه اصل آن به زبان عبراني  ، مسيحيان قديم تصريح كردهانجيل متّي مورد جمله در
و ! ن در ميان نيستتصنيف گشته ولي نسخة اصلي آ) يونزبان حضرت عيسي و حوار(

باشد كه هيچ معلوم نيست چه  آنچه اكنون موجود است نسخة يوناني انجيل متّي مي
و روشن نيست كه اين ترجمه با متن ! كسي و در چه روزگاري آنرا ترجمه كرده است؟

  !كند يا نه؟ اصلي انجيل متّي دقيقاً برابر مي

  :نويسد   مي» كتاب مقدسقاموس « درهاكسمستر 
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اصالً به زبان يوناني يا عبراني ) متّي(در خصوص اينكه آيا اين انجيل «
تصنيف گشته مباحثات عظيمه واقع شد و مصنّفين سلَف برآنند كه اصالً به 
جهت استعمال عيسويان عبريِ زمان، به زبان عبراني كه زبان اهالي زمين 

  )782قاموس كتاب مقدس، طبع بيروت، صفحة  (.»مقدس باشد نگارش يافت
  :خوانيم  دربارة انجيل متّي مي» مباني مسيحيت«در كتاب 

متن اند تا دست كم اثبات كنند كه  اي بكار برده با اينكه اهل كالم مساعي گسترده«
چنين باشد، ولي تا امروز كمترين اثر از  اين انجيل از عبري ترجمه شده است و بايد هم

مباني مسيحيت، !. (»يك اصل عبري اين انجيل يا ساير اناجيل بدست نيامده است
نيز اطالعي موثّق در » متّي«از سرانجام زندگي ) 40ترجمة دكتر اسداهللا مبشري، صفحة 

 آنكه نويسندة انجيل خود وي باشد هيچ معلوم نيست آنرا به دسترس نداريم و به فرض

  : نويسد   ميهاكساند؟ مستر  چه كسي سپرده و راويان او كه بوده

اطّالعي نداريم مگر اينكه بعضي ) متّي(از آن پس، از حيات و خدمت وي «
موعظه نموده هم در آنجا به درجة ) كوش(از تقليديان گويند كه وي در 

برند كه وي در يهوديه به خدمت  گرديد و برخي ديگر گمان ميشهادت نائل 
فحة قاموس كتاب مقدس، ص. (!»خود مشغول بوده تا يهوديان سنگسارش نمودند

782.(  

از » لوقا«: دارند كه  اتّفاق �، پژوهشگران آئين مسيحانجيل لوقااما در مورد 
ه به مدارك و آثار مسيحي،  نبود بنابراين الزمست كه بدانيم با توج�حواريون عيسي

لوقا چه كسي بود؟ و انجيل خود را تحت تأثير چه عواملي نگاشت؟ بنابر آنچه در 

 بود و انجيل خود را زير پولسقاموس كتاب مقدس آمده لوقا از همفركان و ياوران 
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 �نظر او نوشت و پولس كسي است كه از كوشش در منحرف ساختن آئين مسيح

، به مخالفت پطرس يعني �يده ترين شاگردان و حواريون عيسيدريغ نكرد و با برگز
 دربارة وي گفته �برخاست، پطرسي كه بنا به مندرجات انجيل متّي، حضرت مسيح

گويم كه توئي پطرس و بر اين صخره كليساي خود را  من نيز ترا مي«: بود كه 
لكوتِ كنم و ابواب جهنّم بر آن استيال نخواهد يافت و كليدهاي م بنا مي

بندي در آسمان بسته گردد و سپارم و آنچه بر زمين ب ه تو ميآسمانها را ب
پولس ). نجيل متّي، باب شانزدهما(» گشايي در آسمان گشاده شود مينآنچه در ز

: نويسد  كند و مي  شرح نزاع واختالفش را با پطرس بيان ميغالطياندر نامة خود به 

رسائل پولس به (» را روبرو مخالفت نمودماما چون پطرس به انطاكيه آمد او «
و لوقا چنانكه گفتيم تحت نظر چنين كسي ) 1954غالطيان، باب دوم، چاپ لندن، سال 

و شگفت آنكه پولس ) 772قاموس، صفحة (انجيل خود را به رشتة تحرير آورد 
ن شمرد و تنها انجيل ياران و همكارا هاي ديگران را از درجة اعتبار ساقط مي انجيل

  : نوشته است » غالطيان«چنانكه در رسالة خود به ! داد خويش را رسميت مي

كنم كه بدين زودي از آنكس كه شما را به فيض مسيح خوانده  تعجب مي«
كه ديگر نيست لكن بعضي هستند . بسوي اناجيلي ديگر(!!) گرديد است برمي

بلكه . ل نمايندخواهند انجيل مسيح را تبدي سازند و مي كه شما را مضطرب مي
اي از آسمان انجيلي غير از آن كه ما به آن بشارت داديم  هرگاه ما هم يا فرشته

رسالة پولس رسول به غالطيان، باب  (»)باد يعني ملعون(به شما رساند آناتيماباد 
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چنانكه هاكس ! با اين همه، پيشينة لوقا كه از ياران پولس بود هيچ معلوم نيست) اول
  : نويسد  يدربارة لوقا م

پيش از مصاحبت با پولس و بعد از آن نامعلوم ) لوقا(تاريخ شخصي او «
  )772قاموس، صفحة . (!»يا مبتني بر روايات مجهولة يرمعينّه است. است

وي ! شد نيز سوابقي بهتر از ايشان نداشت پولس كه رهبر اين قبيل افراد شمرده مي
نمود  ا آئين مسيح مخالفت مياوت ب متعصبي بود كه به شدت و قسيهودي سرسخت و

تا بدانجا كه شاگردان مسيح را به قتل تهديد كرد ولي ناگهان ادعا نمود كه بنابر 
آسا ايمان آورده است و از   بر او ظاهر شده و معجزه�در راه دمشق مسيح! اي مكاشفه

با سپس ) 9كتاب اعمال رسوالن، باب ! (باشد  مأمور تبليغ مسيحيت مي�سوي عيسي

 مخالفت آغاز كرد زيرا ادعا برنابا چون پطرس و �ترين حواريون عيسي برگزيده

رساله دوم  (»مرا يقين است كه از بزرگترين رسوالن هرگز كمتر نيستم«: داشت 
 و آن سو فرستاد، آندو را هايي كه به اين سو و با نامه) همپولس به قرنتيان، باب يازد

  : نويسد  مي» غالطيان«در نامة خود به چنانكه !  معرّفي نمود»منافق«

به حدي كه برنابا نيز در نفاق خود گرفتار شد ولي چون ديدم كه به ... «
روي همه پطرس را گفتم اگر تو  كنند پيش راستي انجيل به استقامت رفتار نمي

كني چونستكه  ها و نه بطريق يهود زيست مي كه يهود هستي به طريق امت
رسالة پولس به  (!.؟»سازي كه به طريق يهود رفتار كنند ر ميها را مجبو امت

  )غالطيان، باب دوم
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آنگاه پولس آئين مسيح را به سويي كشاند كه پيوندش با ديانت يهود بگسلد مثالً با 
 عليهم – و حواريون همگي بنابر رسم يهود و شريعت ابراهيم و موسي �اينكه عيسي

  :  چنين نوشت � به عنوان رسول و فرستادة مسيحشده بودند پولس» ختنه «-السالم 

گويم كه اگر مختون شويد، مسيح براي شما  اينك من پولس به شما مي«
  )رسالة پولس به غالطيان، باب پنجم. (!»هيچ نفع ندارد

  !و چنين شخصي، رهبري لوقا را در نگارش انجيل به عهده گرفت

 نبود و با اينكه � از حواريون مسيحشناسان، ، او نيز به اتّفاق انجيلمرقُساما 
انجيل خود را بنگارش درآورده بود اما تا هنگامي كه پطرس و پولس زنده بودند آنرا به 

و پس از مرگ آندو، انجيل ) 792قاموس كتاب مقدس، صفحة ! (مسيحيان عرضه نكرد
  .خود را به ديگران نشان داد

 كه امروز، انجيلش در ميان مسيحيان اي است ديگر از چهار تن نويسنده  يكييوحنّا
رواج دارد ولي انجيل او نيز جاي گفتگو و ترديد و تأمل باقي گذارده، در قاموس كتاب 

  : مقدس آمده است 

يوحنّا انجيل مزبور را بعد از آنكه اناجيل ديگر منتشر شده بودند در «
ول نسبت شهادت اغلب نقّادين نيز تأليف آنرا به اواخر قرن ا. افسس نوشت

اند كه انجيل مزبور در  در قرن اخير بعضي نقّادين عقيده پيدا كرده. دهد مي
 رسول نبوده بلكه وشته شده و نيز معتقدند كه مؤلّف، يوحنّايناوايل قرن دوم 

  )966قاموس، صفحة . (» ديگري موسوم به يوحنّاي شيخ آنرا نوشته استيوحنّاي
 اناجيل با يكديگر دارند، اساساً صحت صرفنظر از اختالفات گوناگوني كه اين

توان به اثبات رسانيد زيرا اناجيل اربعه، به اصطالح علماي اسالم  مندرجات آنها رانمي
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اند و معلوم  نرسيده» تواتر«ها به  اند، هيچيك از انجيل»أخبار آحاد و مراسيل«در حكم 
اي كه  نويسندهنيست راوي هر كدام در دورانهاي نخستين چه كسي بوده است؟ و 

باشد؟ و  ورزي و در خور اعتماد مي انجيل را در اختفا نگاشته، تا چه اندازه دور از غرض
هاي  هاي پولس پيوند دارد؟ و اختالفات اين اناجيل با انجيل انجيل تا چه مقدار با توطئه

ه كهن بر سر چه بوده است؟ و اغالط اين اناجيل با اعتماد به تمام مندرجات آنها چگون
ايمان به  تواند اند چگونه مي  نقل كرده�هايي كه انجيل ها از مسيح غوسازد؟ و در مي

مانند ! گر سازد؟ و حكايت معجزات را صادقانه جلوه! آن حضرت را در دل جاي دهد؟
ان بدهد كه در روز رستاخيز، آنها از مقرّ  وعده مي�آنكه انجيل به دوازده شاگرد عيسي

عيسي «: گويد  انجيل مي! د و بر تخت داوري خواهند نشستآين خداوند به شمار مي
ايد در معاد،  شما كه مرا متابعت نموده: گويم  ايشان را گفت هر آينه به شما مي

وقتي كه پسر انسان بر كرسي جالل خود نشيند شما نيز به دوازده كرسي 
  )19اب انجيل متّي، ب. (!!»نشسته بر دوازده سبط اسرائيل داوري خواهيد نمود

خوانيم يكي از همين دوازده تن، بر عيسي  گذرد كه در انجيل مي اما چيزي نمي
تا آنجا كه ! گردد فروشد و سبب مرگ وي مي ورزد و او را به بهاي اندك مي خيانت مي

. !!»بهتر بودي كه تولّد نيافتي«: گويد  اش مي عيسي پيش از مرگ خود درباره
  )26انجيل متّي، باب (

د كه وي در مجلسي به حاضران گفته كن  گزارش مي�انجيل از قول مسيحيا آنكه 
  : است 

خواهد آمد در جالل پدر خويش، به اتّفاق ) عيسي مسيح(پسر انسان «
مالئكة خود، در آنوقت هر كسي را موافق اعمالش جزا خواهد داد، هرآينه به 
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نند كه در گويم كه بعضي دراينجا حاضرند كه تا پسر انسان را نبي شما مي
 و 16انجيل متي، باب  (!!.»آيد ذائقة مرگ را نخواهند چشيد ملكوت خود مي
دانيم قرنها سپري شده است وكسي از حاضران آن  با آنكه مي) 9انجيل مرقس، باب 
  !!.ولي خبري از عيسي مسيح نيست! »ذائقة مرگ را نچشيده باشد«مجلس نمانده كه 

 را نتوان اثبات كرد و حداد در �عجزات عيسيپس با اعتماد به چنين كتابهايي، م
  .برد و رنج بيهود مي! كوبد اين باره آهن سرد مي

 را باور داريم و به معجزات او ايمان �با اين همه ما مسلمين، نبوت مسيح
نه،  اگر  و�ايم اما نه از راه انجيل بلكه از راه قرآن مجيد و گواهي پيامبر اسالم آورده

  1!.و دون ذلك خرط القتاد از هيچ طريقي ممكن نيست �ي مسيحاثبات معجزه برا
: گرديم  بازمي! نويس تازه بريم و به ادعاي سيره در اينجا سخن با حداد را به پايان مي

كرد، در تمام جامعة يهود آن تاريخ  مسيح مرده را زنده مي آيا اگر حضرت: [نويسد  مي
يكي از ه  به او ايمان نياورد؟ اگر خداوند بشد كه بر پاي او نيفتد و يك نفر پيدا مي

بندگانش اين قدرت را عطا فرمايد كه مرده را زنده كند، آب رودخانه را از جريان 
بازدارد، خاصيت سوزاندن را از آتش سلب كند تا مردم به او ايمان بياوردند و 

يروي تصرّف در تر نبود كه ن تر و عقالئي دستورهاي سودمند او را بكار بندند، آيا ساده
  ) كتاب37 و 36صفحة . (؟]را به وي بدهد و يا مردم را خوبي بيافريند طبايع مردم

در تركش داشته و رها كرده است و ! نويس نودرآمد اين آخرين تيري است كه سيره
  .كند برد و پندار بافي مي مي» حلّ مسئلة نبوت راه«پس از اين، بحث را به 

_________________________________________________________________________ 

پوست است و خرط القتاد، كندن پوست آن درخت را به دست گويند و  القتاد، درختي پرخار و سخت -1
برند   براي كاري دشوار يا ناممكن به كار مياين عبارت از امثال رايج در زبان عرب است و آن را

 !.تر از آن باشد بدانگونه كه كندن پوست قتاد، سهل
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آيا اگر حضرت : [يكي آنكه گويد . شود  چند مسئله ميگفتار وي دراين بخش، شامل
به ... شد كه  كرده در تمام جامعة يهود آن تاريخ يك نفر پيدا مي مسيح مرده را زنده مي

 را به گواهي قرآن �پاسخ اين ايراد براي ما كه معجزات مسيح. ؟]او ايمان نياورد
دهد،   خبر مي�معجزات مسيحقرآن كريم همچنانكه از . ايم روشن است مجيد پذيرفته

  .كند ما را از علل افكار آن معجزات نيز آگاه مي

 و »شعبده«اند و اينك نيز هستند كه از راه  دانيم از روزگار قديم كساني بوده مي

منشأ شعبده، سرعت عمل و . زنند  به كارهايي غيرعادي دست زده و مي»سحر«
و منشأ سحر، تأثير در . ي بيننده استباز و خطاي باصره از سو تردستي از سوي شعبده

، افراد را هيپنوتيزمنيروي خيال تماشاگران از سوي ساحر است چنانكه امروز ازراه 
  .كنند دهند و در نيروي خيال آنان تصرّف مي تحت تأثير قرار مي

  : در قرآن مجيد نيز آمده است كه 

� #### ss ssŒŒŒŒ ÎÎ ÎÎ**** ss ssùùùù öö ööΝΝΝΝ çç ççλλλλ éé éé;;;;$$$$ tt tt7777 ÏÏ ÏÏmmmm öö ööΝΝΝΝ ßß ßßγγγγ –– ––ŠŠŠŠ ÅÅ ÅÅÁÁÁÁ ÏÏ ÏÏãããã uu uuρρρρ ãã ãã≅≅≅≅ §§ §§‹‹‹‹ ss ssƒƒƒƒ ää ää†††† ÏÏ ÏÏµµµµ øø øø‹‹‹‹ ss ss9999 ÎÎ ÎÎ))))  ÏÏ ÏÏΒΒΒΒ ÷÷ ÷÷ΛΛΛΛ ¿¿ ¿¿εεεε ÌÌ ÌÌ���� óó óóssss ÅÅ ÅÅ™™™™ $$$$ pp ppκκκκ ¨¨ ¨¨ΞΞΞΞ rr rr&&&& 44 44 tt ttëëëë óó óó¡¡¡¡ nn nn@@@@ �)66  :طه(  
او افتاد كه ريسمانها و عصاهاي ساحران، راه » خيال«از اثر سحر ايشان به «

  .!»روند مي
  .كند اين آية شريفه صراحت دارد كه ساحر، در قوة خيالِ ناظر، تصرّف مي

د دعوت انبياء را خواهن بنابراين براي كساني كه روحية انكار بر آنها غلبه دارد و نمي
بينيم در قرآن مجيد  گيرد و از اينرو مي را مي» سحر«جاي » معجزه«پذيرا شوند معموالً 

 �دادند چنانكه دربارة مسيح نسبت مي» سحر« مخالفانِ انبياء، كارهاي آنانرا به آمده كه
   : خوانيم يم

� øø øøŒŒŒŒ ÎÎ ÎÎ)))) tt ttΑΑΑΑ$$$$ ss ss%%%% ªª ªª!!!! $$ $$####  || ||¤¤¤¤ŠŠŠŠ ÏÏ ÏÏèèèè≈≈≈≈ tt ttƒƒƒƒ tt tt øø øø⌠⌠⌠⌠ $$ $$#### zz zzΝΝΝΝ tt ttƒƒƒƒ óó óódddd tt ttΒΒΒΒ öö öö���� àà àà2222 øø øøŒŒŒŒ $$ $$####  ÉÉ ÉÉLLLL yy yyϑϑϑϑ ÷÷ ÷÷èèèè ÏÏ ÏÏΡΡΡΡ yy yy7777 øø øø‹‹‹‹ nn nn==== tt ttãããã 44 44’’’’ nn nn???? tt ttãããã uu uuρρρρ yy yy7777 ÏÏ ÏÏ???? tt tt$$$$ ÎÎ ÎÎ!!!!≡≡≡≡ uu uuρρρρ 

øø øøŒŒŒŒ ÎÎ ÎÎ)))) šš šš���� ›› ››????‰‰‰‰ −− −−ƒƒƒƒ rr rr&&&& ÇÇ ÇÇyyyyρρρρ ãã ãã���� ÎÎ ÎÎ//// ÄÄ ÄÄ¨̈̈̈ ßß ßß‰‰‰‰ àà àà)))) øø øø9999 $$ $$#### ÞÞ ÞÞΟΟΟΟ ÏÏ ÏÏ kk kk==== ss ss3333 èè èè???? }} }}¨̈̈̈$$$$ ¨¨ ¨¨ΨΨΨΨ9999 $$ $$#### ’’’’ ÎÎ ÎÎûûûû ÏÏ ÏÏ‰‰‰‰ ôô ôôγγγγ yy yyϑϑϑϑ øø øø9999 $$ $$#### WW WWξξξξ ôô ôôγγγγ ŸŸ ŸŸ2222 uu uuρρρρ (( (( øø øøŒŒŒŒ ÎÎ ÎÎ)))) uu uuρρρρ 
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šš šš���� çç ççFFFF ôô ôôϑϑϑϑ ¯¯ ¯¯==== tt ttææææ || ||====≈≈≈≈ tt ttFFFF ÅÅ ÅÅ6666 øø øø9999 $$ $$#### ss ssππππ yy yyϑϑϑϑ õõ õõ3333 ÏÏ ÏÏtttt øø øø:::: $$ $$#### uu uuρρρρ ss ssππππ1111 uu uu‘‘‘‘ öö ööθθθθ −− −−GGGG9999 $$ $$#### uu uuρρρρ ŸŸ ŸŸ≅≅≅≅‹‹‹‹ ÅÅ ÅÅggggΥΥΥΥ MM MM}}}} $$ $$#### uu uuρρρρ (( (( øø øøŒŒŒŒ ÎÎ ÎÎ)))) uu uuρρρρ ßß ßß,,,, èè èè==== øø øøƒƒƒƒ rr rrBBBB zz zz ÏÏ ÏÏΒΒΒΒ ÈÈ ÈÈ ÏÏ ÏÏ ee eeÜÜÜÜ9999 $$ $$#### 

ÏÏ ÏÏππππ tt tt↔↔↔↔ øø øøŠŠŠŠ yy yyγγγγ xx xx.... ÎÎ ÎÎ#### öö ööDDDD ©© ©©ÜÜÜÜ9999 $$ $$#### ’’’’ ÎÎ ÎÎΤΤΤΤ øø øøŒŒŒŒ ÎÎ ÎÎ**** ÎÎ ÎÎ//// ãã ãã‡‡‡‡ àà àà����ΖΖΖΖ tt ttFFFF ss ssùùùù $$$$ pp ppκκκκyyyy ÏÏ ÏÏùùùù ãã ããββββθθθθ ää ää3333 tt ttFFFF ss ssùùùù #### MM MM#### öö ööDDDD ss ssÛÛÛÛ ’’’’ ÎÎ ÎÎΤΤΤΤ øø øøŒŒŒŒ ÎÎ ÎÎ**** ÎÎ ÎÎ//// (( (( ää ää———— ÎÎ ÎÎ#### öö öö9999 èè èè???? uu uuρρρρ tt ttµµµµ yy yyϑϑϑϑ òò òò2222 FF FF{{{{ $$ $$#### 

šš šš⇑⇑⇑⇑ tt tt���� öö öö//// FF FF{{{{ $$ $$#### uu uuρρρρ ’’’’ ÎÎ ÎÎΤΤΤΤ øø øøŒŒŒŒ ÎÎ ÎÎ**** ÎÎ ÎÎ//// (( (( øø øøŒŒŒŒ ÎÎ ÎÎ)))) uu uuρρρρ ßß ßßllll ÌÌ ÌÌ���� øø øøƒƒƒƒ éé ééBBBB 44 44’’’’ tt ttAAAA öö ööθθθθ yy yyϑϑϑϑ øø øø9999 $$ $$#### ’’’’ ÎÎ ÎÎΤΤΤΤ øø øøŒŒŒŒ ÎÎ ÎÎ**** ÎÎ ÎÎ//// (( (( øø øøŒŒŒŒ ÎÎ ÎÎ)))) uu uuρρρρ àà ààMMMM øø øø���� xx xx���� ŸŸ ŸŸ2222 ûû ûû ÍÍ ÍÍ____ tt tt//// 

ŸŸ ŸŸ≅≅≅≅ƒƒƒƒ ÏÏ ÏÏℜℜℜℜ uu uu#### óó óó     ÎÎ ÎÎ)))) šš šš����ΖΖΖΖ tt ttãããã øø øøŒŒŒŒ ÎÎ ÎÎ)))) ΟΟΟΟ ßß ßßγγγγ tt ttGGGG øø øø⁄⁄⁄⁄ ÅÅ ÅÅ____ ÏÏ ÏÏMMMM≈≈≈≈ uu uuΖΖΖΖ ÉÉ ÉÉ ii iiMMMM tt tt7777 øø øø9999 $$ $$$$$$ ÎÎ ÎÎ//// tt ttΑΑΑΑ$$$$ ss ss)))) ss ssùùùù tt tt ÏÏ ÏÏ%%%% ©© ©©!!!! $$ $$#### (( ((####ρρρρ ãã ãã���� xx xx���� xx xx.... öö ööΝΝΝΝ åå ååκκκκ ÷÷ ÷÷]]]] ÏÏ ÏÏΒΒΒΒ ÷÷ ÷÷ββββ ÎÎ ÎÎ)))) 

!! !!#### xx xx‹‹‹‹≈≈≈≈ yy yyδδδδ �� ��ωωωω ÎÎ ÎÎ)))) ÖÖ ÖÖ���� óó óóssss ÅÅ ÅÅ™™™™ ÑÑ ÑÑ ÎÎ ÎÎ7777 •• ••ΒΒΒΒ �  )110  :مائده(  
آنگاه كه ... اي عيسي پسر مريم، نعمت مرا بر خود يادآور: و چون خدا گفت «

اسرائيل را ازتو  آوردي و آنگاه كه بني بيرون مي) زنده(مردگان را به فرمان من 
بازداشتم هنگامي كه معجزات روشن بسوي ايشان آوردي و انكاركنندگان آنها 

  .!» چيزي نيستسحر آشكارن جز گفتند اي
 الزمست براي آنكه معجزه از شعبده و سحر شناخته شود دقّت و تفكّر و انصاف

سوءظنّ و بدبيني نسبت به دعوت پيامبرِ صاحب معجزه، در دل نبايد راه يافته باشد پس 
 ايمان نياوردند �ها به عيسي غرض، ساير يهودي اگر جز گروهي از يهوديان بي

اي نداشته است به ويژه   معجزه�دليل نتواند بود كه مسيح! نويس ه برخالف نظر سير
نمودند و تودة مردم  كه أحبار و عالم نمايان دنياپرست يهود، بر ضد آن حضرت تبليغ مي

بيش  �حيخواندند چرا كه مس مي» ساحر«ساختند و او را  را از پيرامون وي پراكنده مي
از مؤيدات اين . داد ن روي مخالفت نشان مينارواي آنا ها و اعمال از همه با بدعت

است ولي بقول   يهوديان نيز آمده»تلمود« در �زات عيسيجمطلب آنستكه ذكر مع

تلمود يهوديان از روي كفر و الحاد، معجزات مسيح را به «:  فندر آلمانيدكتر 
كتاب سنجش حقيقت، اثر دكتر فندر،  (!.»جادوگري و ساحري نسبت داده است
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 به كارهاي غيرعادي دست نزده بود كتاب �و پيدا است كه اگر مسيح) 184صفحة 
  !شمرد اورا ساحر نمي» تلمود«باستاني و مقدس يهود يعني 

 با �دانيم كه كارهاي مسيح  مي�به استناد آيات قرآن و شهادت پيامبر اسالم و ما
كه گويند اگر سحر پيوند نداشته و از نوع معجزات پيامبران بوده است و به يهوديان 

: دهيم  پاسخ مي! معجزه بود همة قوم يهود به او ايمان مي آوردند عيسي، صاحب
 بقول شما و ما، داراي معجزات گوناگون بود ولي چرا جز گروهي اسرائيلي �موسي

بقيه مردم مصر چون فرعون و فرعونيان به او نگرويدند و معجزاتش را باور نكردند و 
دهيد همان را دربارة معجزات  ر پاسخي به پرسش ما ميه! او را ساحر خواندند؟

   از ما بشنويد؟�عيسي
اگر خداوند به يكي از بندگانش اين قدرت [نويسد كه  مي! نويس ناشي اما آنچه سيره

تا مردم به او ايمان بياورند و دستورهاي سودمند او ... را عطا فرمايد كه مرده را زنده كند
ا به وي تر نيست كه نيروي تصرف در طبايع مردم ر تر و عقالئي را كار بندند، آيا ساده

 آنكه نخست!  سخن از دو جهت نادرست استن اي؟] بيافريندبدهد و يا مردم را خوب
 اينست كه يكي از بندگان خاص خداوند مثالً قدرت  نويسنده پنداشته معناي معجزه: 

زم آنستكه معجزه اثر ارادة آن بندة قبول اين معنا مستل! اي را زنده سازد يابد تا مرده
با اينكه ! آيد برگزيده شمرده شود چنانكه سحر، اثر نفس ساحر در ناظر به شمار مي

  .چنين ادعائي از ريشه باطل است
تصديق و تأييد برگزيدگان خدا در جهان طبيعت اي رالهي است كه ب معجزه، فعل

گردد چنانكه ساير رويدادهاي طبيعت و  كند و به دعاء يا إعالم ايشان ظاهر مي ظهور مي
مانندحوادث (كنند و ارادة انبياء و نفوس رسوالن در ايجاد معجزات  تقدير حق بروز مي

كمترين تأثيري ندارد و از اين رو آنان نيز چون ديگر مردم، گاهي مدتها در ) طبيعي
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ربارة پيامبر اسالم اند، چنانكه د انتظار معجزات الهي و ظهور آيات تكويني خدا بسر برده
  : فرمود 

� öö öö≅≅≅≅ àà àà)))) ss ssùùùù $$$$ yy yyϑϑϑϑ ¯¯ ¯¯ΡΡΡΡ ÎÎ ÎÎ)))) ÜÜ ÜÜ==== øø øø‹‹‹‹ tt ttóóóó øø øø9999 $$ $$#### ¬¬ ¬¬!!!! (( ((#### ÿÿ ÿÿρρρρ ãã ãã���� ÏÏ ÏÏàààà tt ttGGGGΡΡΡΡ $$ $$$$$$ ss ssùùùù ’’’’ ÎÎ ÎÎ oo ooΤΤΤΤ ÎÎ ÎÎ)))) ΝΝΝΝ ää ää3333 yy yyèèèè tt ttΒΒΒΒ šš šš∅∅∅∅ ÏÏ ÏÏ ii iiΒΒΒΒ tt tt ÌÌ ÌÌ���� ÏÏ ÏÏàààà tt ttFFFFΨΨΨΨ ßß ßßϑϑϑϑ øø øø9999 $$ $$#### �  
  )20  :يونس(  

در وجود آنها قدرتي نهفته است كه چون اراده كنند : اند  پيامبران هرگز ادعا نداشته
اين تفسير نابجا، زادة ! سازند مينمايند و مردگان را زنده  جهان طبيعت را دگرگون مي
است كه كار انبياء خدا را با مرتاضان و ساحران » يونان زده«پندار گروهي از فيلسوفان 

اي گسترده اين پندار را  و ما در برخي از كتب و رسائل خويش به گونه! اند قياس كرده
  1.ايم مردود ساخته

عتراف نموده و آنها را به امر خدا و پيامبران به ناتواني خود از آوردن آيات تكويني ا
  : اند چنانكه در قرآن كريم آمده است  اذن او موكول كرده

� ôô ôôMMMM ss ss9999$$$$ ss ss%%%% öö ööΝΝΝΝ ßß ßßγγγγ ss ss9999 öö ööΝΝΝΝ ßß ßßγγγγ èè èè==== ßß ßß™™™™ ââ ââ‘‘‘‘ ββββ ÎÎ ÎÎ)))) ßß ßß øø øøtttt ªª ªªΥΥΥΥ �� ��ωωωω ÎÎ ÎÎ)))) ÖÖ ÖÖ���� tt tt±±±± oo oo0000 öö ööΝΝΝΝ àà àà6666 èè èè==== ÷÷ ÷÷VVVV ÏÏ ÏÏ ii iiΒΒΒΒ ££ ££ ÅÅ ÅÅ3333≈≈≈≈ ss ss9999 uu uuρρρρ ©© ©©!!!! $$ $$#### ]] ]] ßß ßßϑϑϑϑ tt ttƒƒƒƒ 44 44’’’’ nn nn???? tt ttãããã 

 tt ttΒΒΒΒ ââ ââ !! !!$$$$ tt tt±±±± oo oo„„„„ ôô ôô ÏÏ ÏÏΒΒΒΒ  ÍÍ ÍÍνννν ÏÏ ÏÏŠŠŠŠ$$$$ tt tt6666 ÏÏ ÏÏãããã (( (( $$$$ tt ttΒΒΒΒ uu uuρρρρ šš ššχχχχ%%%% xx xx.... !! !!$$$$ uu uuΖΖΖΖ ss ss9999 ββββ rr rr&&&& ΝΝΝΝ ää ää3333 uu uuŠŠŠŠ ÏÏ ÏÏ???? ùù ùù'''' ¯¯ ¯¯ΡΡΡΡ ?? ??≈≈≈≈ ss ssÜÜÜÜ ùù ùù==== ÝÝ ÝÝ¡¡¡¡ ÎÎ ÎÎ0000 �� ��ωωωω ÎÎ ÎÎ)))) ÈÈ ÈÈββββ øø øøŒŒŒŒ ÎÎ ÎÎ**** ÎÎ ÎÎ//// «« ««!!!! $$ $$#### 

44 44 ’’’’ nn nn???? tt ttãããã uu uuρρρρ «« ««!!!! $$ $$#### ÈÈ ÈÈ≅≅≅≅ �� ��2222 uu uuθθθθ tt ttGGGG uu uuŠŠŠŠ ùù ùù==== ss ssùùùù šš ššχχχχθθθθ ãã ããΨΨΨΨ ÏÏ ÏÏΒΒΒΒ ÷÷ ÷÷σσσσ ßß ßßϑϑϑϑ øø øø9999 $$   )11  :ابراهيم(  � ####$$
رسوالن ايشان بĤنها گفتند ما بشري چون شما بيش نيستيم وليكن خدا بر هر «

اي  نهد و ما را توان آن نيست كه معجزه كس از بندگان خود كه بخواهد منّت مي
  .» مؤمنان بر خدا بايد توكل كنندبراي شما آوريم جز به إذن خدا و

_________________________________________________________________________ 

ضمناً اين مبحث را نگارنده .  به بعد نگاه كنيد69از صفحه » راهي به سوي وحدت اسالمي«: به كتاب  -1
كميسيون ملّي يونسكو در «: ام كه دو مؤسسه  نيز تعقيب كرده» نقد آراء ابن سينا در الهيات«: در رساله 

 .اند  مذكور، آنرا از من گرفتهبا التزام به نشر رساله) نشر كتاب بنگاه ترجمه و – و –ايران 
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  : و در خصوص پيامبر اسالم نيز آمده است 

� $$$$ tt ttΒΒΒΒ ”””” ÏÏ ÏÏ‰‰‰‰ΖΖΖΖ ÏÏ ÏÏãããã $$$$ tt ttΒΒΒΒ šš ššχχχχθθθθ èè èè==== ÉÉ ÉÉ∨∨∨∨ ÷÷ ÷÷èèèè tt ttGGGG óó óó¡¡¡¡ nn nn@@@@ ÿÿ ÿÿ ÏÏ ÏÏµµµµ ÎÎ ÎÎ//// 44 44 ÈÈ ÈÈββββ ÎÎ ÎÎ)))) ãã ããΝΝΝΝ õõ õõ3333 ßß ßß⇔⇔⇔⇔ øø øø9999 $$ $$#### �� ��ωωωω ÎÎ ÎÎ)))) ¬¬ ¬¬!!!! ((   )57: أنعام (�  ))
خواهيد نيست، فرمان تنها  كه با شتاب مي) خوارق عادت و عذابي(د من آن زن«

  .»از آن خدا است
  : و نيز آمده است 

� ≅≅≅≅ èè èè%%%% öö ööθθθθ ©© ©©9999 ¨¨ ¨¨ββββ rr rr&&&& ““““ ÏÏ ÏÏ‰‰‰‰ΖΖΖΖ ÏÏ ÏÏãããã $$$$ tt ttΒΒΒΒ tt ttββββθθθθ èè èè==== ÉÉ ÉÉ∨∨∨∨ ÷÷ ÷÷èèèè tt ttGGGG óó óó¡¡¡¡ nn nn@@@@  ÏÏ ÏÏµµµµ ÎÎ ÎÎ//// zz zz ÅÅ ÅÅÓÓÓÓ àà àà)))) ss ss9999 ãã ãã���� øø øøΒΒΒΒ FF FF{{{{ $$ $$####  ÍÍ ÍÍ____ øø øøŠŠŠŠ tt tt//// ôô ôôΜΜΜΜ àà àà6666 oo ooΨΨΨΨ ÷÷ ÷÷MMMM tt tt//// uu uuρρρρ 33 33 �  
  )58  :أنعام(  

خواهيد نزد من بود، ميان من و شما كار خاتمه يافته  بگو اگر آنچه با شتاب مي«
  .»بود
  : خوانيم  و همچنين مي

� (( ((####θθθθ ää ää9999$$$$ ss ss%%%% uu uuρρρρ II IIωωωω öö ööθθθθ ss ss9999 šš šš^̂̂̂ ÌÌ ÌÌ““““ΡΡΡΡ éé éé&&&& ÏÏ ÏÏµµµµ øø øø‹‹‹‹ nn nn==== tt ttãããã ×× ××MMMM≈≈≈≈ tt ttƒƒƒƒ#### uu uu  ÏÏ ÏÏ ii iiΒΒΒΒ  ÏÏ ÏÏµµµµ ÎÎ ÎÎ nn nn//// §§ §§‘‘‘‘ (( (( öö öö≅≅≅≅ èè èè%%%% $$$$ yy yyϑϑϑϑ ¯¯ ¯¯ΡΡΡΡ ÎÎ ÎÎ)))) àà ààMMMM≈≈≈≈ tt ttƒƒƒƒ FF FFψψψψ $$ $$#### yy yy‰‰‰‰ΨΨΨΨ ÏÏ ÏÏãããã «« ««!!!! $$ $$#### 

!! !!$$$$ yy yyϑϑϑϑ ¯¯ ¯¯ΡΡΡΡ ÎÎ ÎÎ)))) uu uuρρρρ OO OO$$$$ tt ttΡΡΡΡ rr rr&&&& ÖÖ ÖÖ����ƒƒƒƒ ÉÉ ÉÉ‹‹‹‹ tt ttΡΡΡΡ êê êê ÎÎ ÎÎ7777 •• ••ΒΒΒΒ �  )50  :عنكبوت(  
از سوي خدا نازل نشده؟ بگو جز اين نيست ) تكويني(گفتند چرا بر او آياتي «

  .»رساني آشكارا هستم كه آن آيات نزد خدا است و من فقط بيم
آيد  گرگونيهاي آندو، همين مفاد و معني بدست مياز تورات و انجيل نيز با همة د

  ).به سفر خروج تورات باب چهارم، و به انجيل يوحنّا، باب يازدهم رجوع شود(
پس اگرنويسندة بييست و سه سال در كتب پيامبران ذكري از معجزات ديده است در 

جناب آثار مزبور، آن معجزات به قدرت نفساني پيامبران نسبت داده نشده است تا 
) خداوند(تر نيست كه  تر و عقالئي آيا ساده: [به خود حق دهد و بگويد ! نويس سيره

حفظت :  بايد گفت ابونواسبقول ...] نيروي تصرّف در طبايع مردم را به وي بدهد 
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 سرد و سالمت شد، اگر عصاي � اگر آتش بر ابراهيم1!شيئاً و غابت عنك أشياء
 زنده شدند، اگر طوفان �ردگان به دعاي عيسي به افعي مبدل گشت، اگر م�موسي

 آمدند، همه به ارادة خدا و اذن تكويني او رخ داد، نه �و فرشتگان به ياري محمد
  : بقدرت نفساني پيامبران چنانكه در قرآن فرمود 

� $$$$ tt ttΒΒΒΒ uu uuρρρρ tt ttββββ%%%% xx xx.... @@ @@ΑΑΑΑθθθθ ßß ßß™™™™ tt tt���� ÏÏ ÏÏ9999 ββββ rr rr&&&& uu uu’’’’ ÎÎ ÎÎAAAA ùù ùù'''' tt ttƒƒƒƒ >> >>ππππ tt ttƒƒƒƒ$$$$ tt tt↔↔↔↔ ÎÎ ÎÎ//// �� ��ωωωω ÎÎ ÎÎ)))) ÈÈ ÈÈββββ øø øøŒŒŒŒ ÎÎ ÎÎ**** ÎÎ ÎÎ//// «« ««!!!! $$ $$#### 33 33 ee ee �  )38  :رعد(  
  .»آورد اي جز به اذن خدا نمي ي، معجزههيچ پيامبر«

ن آهمان فرمان نافذي است كه در كائنات جريان دارد چنانكه باز در قر» إذن خدا«اما 
  : خوانيم  كريم مي

� àà àà$$$$ ss ss#### tt tt7777 øø øø9999 $$ $$#### uu uuρρρρ ÜÜ ÜÜ==== ÍÍ ÍÍ hh hh‹‹‹‹ ©© ©©ÜÜÜÜ9999 $$ $$#### ßß ßßllll ãã ãã���� øø øøƒƒƒƒ ss ss†††† ………… çç ççµµµµ èè èè????$$$$ tt tt6666 tt ttΡΡΡΡ ÈÈ ÈÈββββ øø øøŒŒŒŒ ÎÎ ÎÎ**** ÎÎ ÎÎ////  ÏÏ ÏÏµµµµ ÎÎ ÎÎ nn nn//// uu uu‘‘‘‘ ((   )58  :اعراف(  �  ))
  .»آيد ون ميسرزمين پاك، گياهش به اذن خداوندگارش بير«

رسد تا درختان را  آري همان فيض و إذن الهي كه در نظام طبيعت به زمين مي
رسد،   مي�بروياند و سرسبز سازد، در نظام هدايت و قدرت چون به چوبدست موسي

بخشد و  حيات مي �كند و مردگان را به دعاي عيسي جماد را به حيوان منقلب مي
  .انگيزد  برمي–صلوه و السالم ال  عليه–فرشتگان را به ياري محمد 

كند و امكان ترديد و  معجزات پيامبران، هرگز كسي را وادار به ايمان نمي:  آنكه دوم
نمايد و با آزادي انتخاب برخورد ندارد اما تصرّف  سلب نمي تفكّر و تحقيق را از مردم

نمايد  اد ميآنرا پيشنه! در طبايع مردم و إجبار آنان به راه راست، كه نويسندة ناشي
بينيم كساني  از اينرو مي! موجب سلب آزادي و تعطيل نيروي گزينش در بشر است

كنند ولي  شمرند و در داللت آنها بر نبوت ترديد مي معجزات پيامبران را از نو سحر مي
ماند و اين  با فرض تصرّف در طبايع، زمينة هيچگونه مقاومت يا انتخاب باقي نمي

_________________________________________________________________________ 

 !از تو پنهان مانده است! اي در حالي كه چيزها را حفظ كرده) بر تو آشكار شده و آن(يك چيز  -1
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شود كه  ست كه آدميان را انتخابگر آفريده با اين حال، چگونه ميبرخالف سنّت الهي ا
  !انبياء را براي تعطيل نيروي گزينش در آدمي ارسال دارد؟

ما را به ياد آن آية ! نويس و پيشنهادهاي موهن از سيره! الفارق اينگونه قياسهاي مع
  : افكند كه فرمود  كريمه از قرآن مي

� ÈÈ ÈÈθθθθ ss ss9999 uu uuρρρρ yy yyìììì tt tt7777 ©© ©©???? $$ $$#### ‘‘ ‘‘,,,, yy yyssss øø øø9999 $$ $$#### öö ööΝΝΝΝ èè èèδδδδ uu uu !! !!#### uu uuθθθθ ÷÷ ÷÷δδδδ rr rr&&&& ÏÏ ÏÏNNNN yy yy‰‰‰‰ || ||¡¡¡¡ xx xx���� ss ss9999 ÝÝ ÝÝVVVV≡≡≡≡ uu uuθθθθ≈≈≈≈ yy yyϑϑϑϑ ¡¡ ¡¡¡¡¡¡9999 $$ $$#### ÞÞ ÞÞÚÚÚÚ öö öö‘‘‘‘ FF FF{{{{ $$ $$#### uu uuρρρρ  tt ttΒΒΒΒ uu uuρρρρ 

     ∅∅∅∅ ÎÎ ÎÎγγγγŠŠŠŠ ÏÏ ÏÏùùùù 44   )71  :مؤمنون(  � 44
هاي ايشان پيروي كند نظام آسمانها و زمين و هر كس در آنها  اگر حق از هوس«

  !.»رود است به تباهي مي
  : كند  نويسندة بيست و سه سال گفتار خود را چنين دنبال مي

زاويه ديگر نگريست و آنرا يك نوع موهبت و ا بايد از پس مسئلة رسالت انبياء ر[
مثالً در بين جنجگويان گاهي به . خصوصيت روحي و دماغي فردي غيرعادي تصور كرد

خوريم كه بدون  نادر برمي  ناپلئون و– اسكندر – سزار –اشخاصي چون كوروش 
ت يا در عالم كشي و فن غلبه بر حريف موجود اس تعليمات خاصي در آنها موهبت نقشه
 – وينچي – ميكالنژ – هومر – اديسون – ارسطو –دانش و هنر اشخاصي چون اينشتن 

 ابوالعالء معرّي و صدها – نصرالدين طوسي – ابن سينا – حافظ – فردوسي –بتهون 
عالم، فيلسوف، هنرمند، مخترع و مكتشف ظهور كرده كه با انديشه و نبوغ خود تاريخ 

چرا نبايد در امور روحي و معنوي چنين امتيازي و . اند يدهتمدن بشر را نور بخش
خصوصيتي در يكي از افراد بشر باشد؟ چه محظور عقلي، در راه امكان پيداشدن افرادي 

كم چيزي حس  هست كه در كنه روح خود، به هستي مطلق انديشيده و از فرط تفكّر كم
ي الهام به آنان دست داده باشد رفته نوعي كشف، نوعي اشراق باطني و نوع كرده و رفته

  ) كتاب37صفحه . (؟]و آنها را به هدايت و ارشاد ديگران برانگيزد
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عبارات مذكور، نمايشگر هدف اصلي نويسنده در اين فصل است و سخنان پيشين او 
ديدگاه ! نويس نودرآمد در اينجا سيره. آيد ن به شمار ميخبه منزلة پيشگفتاري بر اين س

دهد و ادعايي را كه كساني چون  نشان مي» مسألة نبوت«ربارة اصلي خود را د

  !كند اند بازگو مي  و ديگران آورده»گلدزيهر«

يك نوع خصوصيت «كه نبوت را ! حلّ ناشيانه با اين ادعاي جاهالنه و راه ما
  .نمايد از چند جهت برخورد داريم  معرّفي مي!»روحي و دماغي

اي اثبات مدعاي خود هيچ برهاني إقامه ننموده و نويسنده بر:  آنكه گوييم نخست
چه محظور عقلي در راه امكان پيداشدن مردي : [به اين سخن اكتفا كرده است كه 

پديدآمدن چنين افرادي نباشد اما هر » امكانِ«گيرم كه مانع عقلي در راه ...]! هست كه 

هرچيز كه امكان دارد،  فاصله بسيار است و »وقوع« تا »امكان«داند كه از  عاقلي مي
و » چه مانعي دارد«و » ممكن است«و با ! نتوان گفت كه بايد به وقوع پيوسته باشد

  !شود مدعايي ثابت نمي! »رود احتمال مي«

در كنه روح خودبه [نويس گويد امكان دارد افرادي باشندكه  آنچه سيره:  آنكه دوم
وعي كشف، نوعي اشراق و نوعي الهام ن... كم  هستي مطلق انديشيده و از فرط تفكّر كم

چنانكه ! اگر چنين افرادي باشند همان صوفيان و عارفانند]. به آنان دست داده باشد
 از كتاب خود، وحي پيامبر 43به اين معنا اعتراف نموده و در صفحة ! نويس ناشي سيره

 فكر اشباع در غار حرا از آن: [... نويسد  شمارد و مي را با اشراق متصوف همسان مي
  ]!ظاهرگرديده است) اشراق(و سپس به شكل رؤيا يا به اصطالح متصوفه . شد

مگر نه آنكه بزرگان عرفا و ! كنند وجود پيامبر را نفي نميولي صوفي و عارف، 

ابوبكر  و سهل بن عبداهللا تستري و ابوطالب مكّي و حارث محاسبيصوفيه مانند 
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 و فريدالدين عطّار و ابن عربي و  انطاكياحمدبن عاصم و ابراهيم نخعي و شبلي

 و صدرالدين قونوي و الخير أبوسعيد أبي و مولوي و الدين تبريزي شمس

 و ابوالقاسم قشيري و جنيد بغدادي و الدين سهروردي شهاب و عبدالرحمن جامي

 و صدها صوفي عين القضاه همداني و خواجه عبداهللا انصاري و ابوالحسن خرقاني
 گرويدند و آن حضرت را تصديق �ر، همگي به نبوت پيامبر اسالمو عارف ديگ

كردند؟ و نبوت وي را مقامي باالتر از درجة تصوف شمردند و وحي او را منزلتي واالتر 
از مرتبة كشف و الهام دانستند؟ پس اگر خود آنها اعتراف نمودند كه پيامبر و پيامبري از 

و ! س چرا كاسة داغتر از آش گشتهنوي صوفي و صوفيگري جداست جناب سيره
  !شده است؟! تر از پاپ اتوليكك

: گذرد و بقول مشهور  دانند كه بر ايشان چه مي صوفيان خود بهتر از ديگران مي

  نيك�احوال پيامبر آنان در مقايسة با آثار و 1»أهل البيت أدري بما في البيت«
هستي « با در خود فرورفتن و به و. اند كه مقام نبوبت و رسالت اكتسابي نيست دريافته
 �و خويشتن را ملتزم به تبعيت از رسول اكرمآيد و از اينر انديشيدن بدست نمي» مطلق
  :، سيد اين طائفه و امام ايشان است گويد »قشيري«جنيد كه بقول . اند دانسته

قتفي أثر الرسول عليه الصلوة ها مسدوده علي الخلق إال علي من االطرق كل«
التعرّف لمذهب أهل التصوف، چاپ مصر،  (»سالم و اتبع سنته و لزم طريقتهو ال

  ).60هامش صفحة 
 گام نهد �ي كه در پي پيامبر اسالمهمة راهها بر خلق بسته است مگر بر كس«: يعني 

  .»و از سنّت او پيروي كند و مالزم طريقت وي باشد

_________________________________________________________________________ 

 !اهل خانه به آنچه در خانه هست آگاهترند -1
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  :  كه از أعاظم قوم است گويد حارث محاسبي

رساله  (» لك ضوءه بمنهاج الحق فاعرضه علي الكتاب والسنةكل أمرالح«
  ).82المسترشدين، چاپ حلب، صفحة 

هر كاري كه در طريقت حق، نور خود را بر تو آشكار كرد، آن كار را بر «: يعني 
  .»كتاب خدا و سنّت رسول عرضه كن

  : نويسد  مي» اسرار التوحيد« در كتاب محمد بن منور

قدس اهللا روحه العزيز گفته است كه هرچه ما ) الخير ابي(شيخ ما ابوسعيد «
 ديده و يا شنوده كه مصطفي صلوات اهللا و سالمه اخوانده بوديم و در كتابه

ت جمله و همچنين سير... عليه آنرا كرده است يا فرموده آنرا بجاي آورديم 
وحيد، اسرار الت (.»اند  عمر بر سنّت مصطفي رفتهمشايخ همين بوده است و همه

  1).23 و 22چاپ تهران، صفحة 

كند ظاهراً امري  اين خصوصيت روحي كه نويسنده آنرا وصف مي:  آنكه سوم
طبيعي و در حققت موبهتي خداداد است يعني همانگونه كه خداوند در ميان گياهان، 
ن گُلهاي معطّر آفريده، و در ميان جانوران مثالً به زنبور عسل كندوسازي آموخته، در ميا

آدميان نيز كساني را پديد آورده است كه به نوعي اشراق و الهام از سايرين ممتازند و 
هاي باطني، ديگران را به سوي ايمان به خداوند يكتا و زندگي پس از مرگ  دريافتبنابر 

دانيم در كار طبيعت خطا راه ندارد و  با توجه به آنكه مي. خوانند و فضائل اخالقي فرا مي
 نيز از سوي خداوند و با رضايت او بوده است در اينصورت چنين طرحي اين موهبت

_________________________________________________________________________ 

شيخ محمد عبده، مصلح «به كتاب ! هي از تصوف اصيل و تفاوت آن با عقايد صوفي نمايانبراي آگا -1
 . به بعد رجوع شود23اثر همين نويسنده از صفحه » بزرگ مصر
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كند زيرا  بكلّي مردود مي» نبوت عامه«را دربارة ! نويس ناشي اوالً سخنان گذشتة سيره
نمايد كه پيامبري و رسالت، حق است و مبادي آن از سوي خداوند و  اين طرح ثابت مي

ده و ضمناً دعوت پيامبران مفيد و الزم بوده است در طبيعت انسانهاي برگزيده، نهاده ش
  در روان) شمرد بدانگونه كه نويسنده آنرا معارض با امر نبوت مي(و موضوع جبر 

پيش از اين ! نويس هايي را كه سيره و خالصه اين طرح؛ همة پنبه! انسانها نقشي ندارد
  ! دهد رشته بود به باد مي

�  ÉÉ ÉÉLLLL ©© ©©9999 $$ $$%%%% xx xx.... ôô ôôMMMM ŸŸ ŸŸÒÒÒÒ ss ss)))) tt ttΡΡΡΡ $$$$ yy yyγγγγ ss ss9999 ÷÷ ÷÷““““ xx xxîîîî .. .. ÏÏ ÏÏΒΒΒΒ ÏÏ ÏÏ‰‰‰‰ ÷÷ ÷÷èèèè tt tt//// >> >>οοοο §§ §§θθθθ èè èè%%%% $$$$ ZZ ZZWWWW≈≈≈≈ xx xx6666ΡΡΡΡ rr rr&&&& �  )1)92  :نحل  
قطعه  چون آن زني كه رشتة خود را پس از آنكه به قوت تابيد پنبه كرد و قطعه«

  .!»ساخت
ثانياً چون نبوت در پيامبران به صورت موهبت فطري و خداداد پذيرفته شد ناچار 

ع كنيم و در اين تعاليم براي شناخت چگونگي آن به تعليم و آثار خود پيامبران بايد رجو
بينيم كه از موضوع نزول فرشتگان و رساندن پيامهاي الهي به وضوح خبر داده شده  مي

شمرَد و با غيب در رابطه  است و در اينجا يا اصل طرح كه نبوت را امري الهي نمي
ه و يا بايد آنرا به صورتي توضيح داد ك! گردد بيند به تناقض گرفتار شده و باطل مي نمي

استعداد : با مباني وحي كه در كتب انبياء آمده برخورد نداشته باشد مانند اينكه بگوييم 
ولي اين استعداد، از راه اتصالِ ) نه اكتسابي(نبوت امري طبيعي و موهبتي خدا داد است 

رسد و در اين صورت مدعاي  هاي الهي به فعليت و ظهور مي نفوسِ انبياء با پيك
شرايع ثابت شده و كمترين جايي براي انكار نويسندة بيست و سه سال متكلّمان و اهل 

  . ماند و أمثال و أقران او باقي نمي

_________________________________________________________________________ 

ي از آية بخش! (قطعه ساخت چون آن زني كه رشتة خود را پس از آنكه به قوت تابيد پنبه كرد و قطعه -1
 ). سوره نحل92
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ناگزير از پذيرفتن اموري ! »نبوت طبيعي«با طرح ! نويس نو درآمد خالصه آنكه سيره
و از ! شد به هر خاشاكي متشبث مي! شود كه پيش از اين در نقض آنها چون غريق مي

  : وي به او بايد گفت قول مول
  1گيرم اين وحي نبي گنجور نيست

  

  چون كه أوحي الرب إلي النحل آمده است  
  

  كرد عالم را پر از شمع و عسل
  

  ست باال مي رود)كرمنا(اينكه   
  

  !نبور نيستزهم كم از وحي دل 
  

  خانة وحيش پر از حلوا شده است  
  

  او به نور وحي حق عزّوجلّ
  

  !متر بود؟وحيش از زنبور كي ك  
  

كنند و   زندگي مي»عالم حس«در ميان افراد بشر، اكثريت مردم در :  آنكه چهارم
متفكّران و حكماي بشر از . آورند اغلبِ معلومات خود را از راه قواي ظاهري بدست مي

فهمند كه در حوزة  گيرند و اموري را مي  خويش بيش از ديگران مدد مينيروي عقلي

نيروهاي ناشناخته در ميان انسانها، اندك كساني نيز هستند كه از . دشو حس وارد نمي
 و امثال اين پاتي تله و تيزم مانيه و هيپنوتيزمبرند مانند افرادي كه به   بهره ميباطني

برخي از مردمان، نيز وجود دارند كه . كنند هايي كسب مي آورند و موفقيت امور روي مي

و گاهي نيز در حال . كنند  درك مييياهاي صادقه، چيز يعني رؤ»الهام منام«از راه 
پيش از فالن حادثه، دلم گواهي : گويند  گيرند و مثالً مي بيداري مورد الهام قرار مي

اين رؤياها و الهامات نه از راه . گويند و راست مي! دهد داد كه اتّفاق بدي روي مي  مي
  .توان آنها را فرا گرفت وزگار ميشود و نه از طريق اوستادو آم درس و بحث حاصل مي

_________________________________________________________________________ 

≅≅≅≅ �آيد و مصراع نخست به آيه كريمه  دار مي غت به معناي خزانهگنجور، در ل -1 èè èè%%%% HH HHωωωω ãã ããΑΑΑΑθθθθ èè èè%%%% rr rr&&&& óó óóΟΟΟΟ ää ää3333 ss ss9999 ““““ ÏÏ ÏÏ‰‰‰‰ΖΖΖΖ ÏÏ ÏÏãããã 

ßß ßß ÉÉ ÉÉ !! !!#### tt tt““““ yy yyzzzz «« ««!!!! $$  .»دار الهي هستم كنم خزانه بگو من ادعا نمي«: فرمايد  اشاره دارد كه مي) 50: أنعام  (� ####$$
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اي از مراتب مذكور درجة كمالي وجود دارد و كمال مرتبة  از طرفي براي هر مرتبه

اينرو  از) چنانكه براي مقام نبوت نيز درجاتي است(پيوندد   ميمقام نبوتاخير به 
ده است و ق ش از طريق رؤياهاي صادقه متحقّ– عليهم السالم –بسياري از نبوات انبياء 

 آشنا باشد از اين معنا �دانيال نبيكسي كه با كتب پيامبران پيشين مانند كتاب 

إن «اند كه  خبر نيست و در كتب تفسير و سيره و تاريخ وحديث اسالمي نيز آورده بي
 و سلّم من النبوة حين أراد اهللا) و آله(أول مابدي به رسول اهللا صلي اهللا عليه 

) و آله(اليري رسول اهللا صلي اهللا عليه . ا الصادقةبه الرويكرامته و رحمة العباد 
تفسير طبري، الجزء الثالثون، صفحة . (»و سلم رؤيا في نومه إال جاءت كفلق الصبح

 و تاريخ طبري، الجزء الثاني، صفحة 234 و سيرة ابن هشام، القسم األول، صفحة 251
  ).214 و صحيح بخاري، الجزء السادس، صفحة 298
 آنگاه كه خداوند اراده كرد – بدان آغاز شد �نخستين چيزي كه نبوت پيامبر«: ي يعن

 هيچ �رسول خدا.  رؤياي صادقه بود–تا بر او كرامت كند و بر بندگان رحمت فرمايد 
  .»آمد ديد مگر كه چون سپيدة صبح مي رؤيايي بهنگام خفتن نمي

  :  آمده است كه �و در حديث نيز از پيامبر اكرم اسالم

 »من النبوةالصالح جزء من ستة و أربعين جزءا الرؤيا الحسنة من الرجل «
رؤياي نيكو از مرد درستكار، «: يعني ) 237الموطأ اثر مالك، الجزء الثاني، صفحة (

  !.»بخشي از چهل و شش بخش پيامبري است

الرؤيا الصالحة بشري من اهللا و هي من «: و نيز از آن حضرت مأثور است 
رؤياي «: يعني ) 312الثالث، صفحة الدرالمنثور اثر سيوطي، الجزء  (»لنبوةأجزاء ا

  .»شود هاي نبوت شمرده مي درست، نويدي از سوي خداوند است و از بخش



 خيانت در گزارش تاريخخيانت در گزارش تاريخخيانت در گزارش تاريخخيانت در گزارش تاريخ

 

302302302302

تواند   و نشانة آنستكه مشاعر انسان ميعالم غيباي است به  اينگونه رؤياها دريچه
دهد  ثي كه در جهان حسي روي ميبه أبعادي فراتر از زمان مادي گام نهد و از حواد

پيامبران در حال بيداري با آن عالم اسرارآميز در ارتباط بودند و از آفريدگار . سبقت گيرد
دليل اين مدعا را عالوه بر . گرفتند زمان و مكان بدون نياز به مدرسه و اوستاد، فرمان مي

ايد از شكل اطّالعاتيِ كند ب معجزات ايشان و شواهد عقلي كه بر نبوت آنان داللت مي
 به استناد آيات قرآني و وحي الهي، از گذشته و آينده �المآن فهميد چنانكه پيامبر اس

داند و كتب ديني  دانست و نمي داد با آنكه اخبار آينده را كسي جز خدا نمي خبر مي
هيچ   از اين دو زبان به�گذشته نيز به زبان عبراني و يوناني نگاشته شده بود و پيامبر

وجه اطّالعي نداشت و اساساً كتابخوان نبود بويژه كه آن حضرت از حوادثي دربارة 
خبر بودند چنانكه در قرآن مجيد پس از  داد كه قوم او نيز از آنها بي انبياء سلَف خبر مي

  : آمده است �داستان نوح

� šš šš���� ùù ùù==== ÏÏ ÏÏ???? ôô ôô ÏÏ ÏÏΒΒΒΒ ÏÏ ÏÏ !! !!$$$$ tt tt7777 // //ΡΡΡΡ rr rr&&&& ÉÉ ÉÉ==== øø øø‹‹‹‹ tt ttóóóó øø øø9999 $$ $$#### !! !!$$$$ pp ppκκκκyyyy ÏÏ ÏÏmmmmθθθθ çç ççΡΡΡΡ yy yy7777 øø øø‹‹‹‹ ss ss9999 ÎÎ ÎÎ)))) (( (( $$$$ tt ttΒΒΒΒ || ||MMMMΖΖΖΖ ää ää.... !! !!$$$$ yy yyγγγγ ßß ßßϑϑϑϑ nn nn==== ÷÷ ÷÷èèèè ss ss???? || ||MMMMΡΡΡΡ rr rr&&&& ŸŸ ŸŸωωωω uu uuρρρρ 

yy yy7777 ãã ããΒΒΒΒ öö ööθθθθ ss ss%%%%  ÏÏ ÏÏΒΒΒΒ ÈÈ ÈÈ≅≅≅≅ öö öö6666 ss ss%%%% #### xx xx‹‹‹‹≈≈≈≈ yy yyδδδδ ((   )49  :هود(  �  ))
كنيم، و پيش از اين نه تو آنها  اين از اخبار غيب است كه به سوي تو وحي مي«

  .»دانستي و نه قومت از آنها آگاهي داشتند را مي
  : خوانيم   مي�و يا در قرآن كريم پيش از داستان يوسف

� ßß ßß øø øøtttt ww wwΥΥΥΥ ~~ ~~ÈÈÈÈ àà àà)))) tt ttΡΡΡΡ yy yy7777 øø øø‹‹‹‹ nn nn==== tt ttãããã zz zz || ||¡¡¡¡ ôô ôômmmm rr rr&&&& ÄÄ ÄÄÈÈÈÈ || ||ÁÁÁÁ ss ss)))) øø øø9999 $$ $$#### !! !!$$$$ yy yyϑϑϑϑ ÎÎ ÎÎ//// !! !!$$$$ uu uuΖΖΖΖ øø øø‹‹‹‹ yy yymmmm ÷÷ ÷÷ρρρρ rr rr&&&& yy yy7777 øø øø‹‹‹‹ ss ss9999 ÎÎ ÎÎ)))) #### xx xx‹‹‹‹≈≈≈≈ yy yyδδδδ 

tt ttββββ#### uu uu öö öö���� àà àà)))) øø øø9999 $$ $$#### ββββ ÎÎ ÎÎ)))) uu uuρρρρ || ||MMMMΨΨΨΨ àà àà2222  ÏÏ ÏÏΒΒΒΒ  ÏÏ ÏÏ&&&& ÎÎ ÎÎ#### öö öö7777 ss ss%%%% zz zz ÏÏ ÏÏϑϑϑϑ ss ss9999 šš šš ÎÎ ÎÎ==== ÏÏ ÏÏ����≈≈≈≈ tt ttóóóó øø øø9999 $$   )3  :يوسف(  � ####$$
ها را بنابر آنچه اين قرآن را بسويت وحي كرديم بر تو  ما بهترين داستان«

  .»نماييم و پيش از اين در شمار ناآگاهان بودي حكايت مي
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 را دروغگو �ال كه از يكسو پيامبر اسالم س23كساني چون گلدزيهر و نويسندة 
پنداشته وحي الهي  كنند كه آن حضرت به اشتباه مي  و از سوي ديگر ادعا مي1دانند نمي

زيرا بفرض آنكه آيات مذكور از ! شوند نده ميسد در برابر اين قبيل آيات، درمار به او مي
دهد كه پيامبر پيش   برخاسته باشد ولي مفاد آنها نشان مي�اعماق ضمير خود پيامبر

پس چگونه ! ازدريافت آيات، از داستان نوح و يوسف و جز اينها آگاهي نداشته است
اي كه با  به گونه! توانسته از جزئيات حوادثي كه براي پيامبران سلَف رخداده خبر دهد؟

، إعالم پيامبر از رويدادهاي آينده از جانب ديگر! محتواي كتابهاي گذشته منطبق باشد؟
گذارد مانند  كه در قرآن مجيدو احاديث صحيح نبوي آمده جاي توجيه و گريز باقي نمي

با يكديگر به جنگ ) بيزانس(آنكه در مكّه به مسلمانان خبر رسيد ايران و روم شرقي 
  : برخاسته و روميان شكست خوردند آنگاه اين آيات نازل شد 

� ÏÏ ÏÏMMMM tt tt7777 ÎÎ ÎÎ==== ää ääññññ ãã ããΠΠΠΠρρρρ ”” ””����9999 $$ $$#### ∩∩∩∩⊄⊄⊄⊄∪∪∪∪ þþ þþ’’’’ ÎÎ ÎÎûûûû ’’’’ oo ooΤΤΤΤ ÷÷ ÷÷ŠŠŠŠ rr rr&&&& ÇÇ ÇÇÚÚÚÚ öö öö‘‘‘‘ FF FF{{{{ $$ $$#### ΝΝΝΝ èè èèδδδδ uu uuρρρρ -- --∅∅∅∅ ÏÏ ÏÏ ii iiΒΒΒΒ ÏÏ ÏÏ‰‰‰‰ ÷÷ ÷÷èèèè tt tt//// óó óóΟΟΟΟ ÎÎ ÎÎγγγγ ÎÎ ÎÎ6666 nn nn==== yy yyññññ 

šš ššχχχχθθθθ çç çç7777 ÎÎ ÎÎ==== øø øøóóóó uu uu‹‹‹‹ yy yy™™™™ ∩∩∩∩⊂⊂⊂⊂∪∪∪∪ ’’’’ ÎÎ ÎÎûûûû ÆÆ ÆÆìììì ôô ôôÒÒÒÒ ÎÎ ÎÎ//// šš šš ÏÏ ÏÏΖΖΖΖ ÅÅ ÅÅ™™™™ 33 33 ¬¬ ¬¬!!!! ãã ãã���� øø øøΒΒΒΒ FF FF{{{{ $$ $$####  ÏÏ ÏÏΒΒΒΒ ãã ãã≅≅≅≅ öö öö6666 ss ss%%%% .. .. ÏÏ ÏÏΒΒΒΒ uu uuρρρρ ßß ßß‰‰‰‰ ÷÷ ÷÷èèèè tt tt//// 44 44 
77 77‹‹‹‹ ÍÍ ÍÍ≥≥≥≥ tt ttΒΒΒΒ öö ööθθθθ tt ttƒƒƒƒ uu uuρρρρ ßß ßßyyyy tt tt���� øø øø���� tt ttƒƒƒƒ šš ššχχχχθθθθ ãã ããΖΖΖΖ ÏÏ ÏÏΒΒΒΒ ÷÷ ÷÷σσσσ ßß ßßϑϑϑϑ øø øø9999 $$ $$#### ∩∩∩∩⊆⊆⊆⊆∪∪∪∪ ÎÎ ÎÎ#### óó óóÇÇÇÇ uu uuΖΖΖΖ ÎÎ ÎÎ//// «« ««!!!! $$ $$#### 44 44 çç çç#### ÝÝ ÝÝÇÇÇÇΖΖΖΖ tt ttƒƒƒƒ ∅∅∅∅ tt ttΒΒΒΒ ââ ââ !! !!$$$$ tt tt±±±± oo oo„„„„ (( (( uu uuθθθθ èè èèδδδδ uu uuρρρρ 

ââ ââ““““ƒƒƒƒ ÍÍ ÍÍ““““ yy yyèèèè øø øø9999 $$ $$#### ÞÞ ÞÞΟΟΟΟŠŠŠŠ ÏÏ ÏÏmmmm §§ §§����9999 $$ $$#### ∩∩∩∩∈∈∈∈∪∪∪∪ yy yy‰‰‰‰ ôô ôôãããã uu uuρρρρ «« ««!!!! $$ $$#### (( (( ŸŸ ŸŸωωωω ßß ßß#### ÎÎ ÎÎ==== øø øøƒƒƒƒ ää ää†††† ªª ªª!!!! $$ $$#### ………… çç ççνννν yy yy‰‰‰‰ ôô ôôãããã uu uuρρρρ ££ ££ ÅÅ ÅÅ3333≈≈≈≈ ss ss9999 uu uuρρρρ uu uu#### ss ssYYYY òò òò2222 rr rr&&&& 

ÄÄ ÄÄ¨̈̈̈$$$$ ¨¨ ¨¨ΖΖΖΖ9999 $$ $$#### ŸŸ ŸŸωωωω šš ššχχχχθθθθ ßß ßßϑϑϑϑ nn nn==== ôô ôôèèèè tt ttƒƒƒƒ �  ) 6-2: روم(  

_________________________________________________________________________ 

  : نويسد   از كتابش مي129 سال در صفحه 23چنانكه نويسنده  -1
و نيز » دانسته است گفته است ايمان داشته و آنرا وحي خداوندي مي رت محمد به آنچه ميمسلّماً حض«

  : نويسد  گلدزيهر مي
شد و او از سر اخالص به يقين رسيد كه وي به منزله  وحي الهي شمرده مي) در روح محمد(اين تعاليم «

 ).12العقيدة و الشريعة، صفحه . (»ابزاري براي اين وحي است
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مغلوب شدند و ايشان پس ) نسبت به عربستان(روميان در نزديكترين سرزمين «
پيش از اين . غلبه خواهند يافت) بر پارسيان(از شكستِ خود، در طي نُه سال 

، فرمان از آنِ خدا بوده و هست و در آنروز )يروزيپ(و پس از آن ) شكست(
كند  مؤمنان از ياري خدا شادمان خواهند شد، خدا هر كس را بخواهد ياري مي

كند  اش تخلّف نمي وعدة خدا است و خدا از وعده. و او غالب و رحيم است
  !.»دانند ولي بيشتر مردم نمي

كم و  كند، بي زي روميان رد ميات قاطع كه كمترين احتمال خالف را در پيرواين آي
اساني از روم شرقي شكست خورد و شاهين، سردار سزياد تحقّق پذيرفت و دولت 

بيني   در مدينه به هنگام حفر خندق پيش� شگفت آنكه پيامبر1بزرگ ايران كشته شد
بزودي پيروز خواهند گشت چنانكه ) و هم بر ايرانيان(فرمود كه ياران او بر روميان 

 � اين ذكر آن گذشت و اين وعده نيز متحقّق شد و آيات قرآن و مواعيد پيامبرپيش از
  .تخلّف نپذيرفت

 نه چندانست كه همة آنها را در اينجا بتوان آورد، �پيشگوييهاي پيامبر راستين اسالم
اند و از ميان ايشان  ها پرداخته  در اين باره رساله– زاد اهللاُ تعالي أجورهم –علماي اسالم 

)  هجري قمري505متوفي در سال  (ابوحامد، محمد غزالي طوسيانشمند معروف د

حجه االسالم «:  كتابش از او با عنوان 158كه نويسندة بيست و سه سال در صفحة 
إحياء «كند در كتاب ارزشمند خود   ياد مي»مطلق و بحق، امام محمد غزالي

  :نويسد   جمله مي فهرستي از آنها را آورده است از آن»الدين علوم

_________________________________________________________________________ 

 ميالدي 623المقدس را به تصرف درآورده و هر قل در   ميالدي شهر بيت614وپرويز در سال خسر -1
به تاريخ ايران باستان پيرنيا مراجعه . (شود  سال مي9ايران را منهزم ساخت و فاصله اين دو تاريخ دقيقاً 

 ).شود
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  و أخبر عليه السالم بالغيوب«
  و بأن عمارا تقتله الفئة الباغية

و أخبر عليه السالم عن رجل قاتل في سبيل اهللا أنه من أهل النار فظهر ذلك 
د العنسي الكذاب ليلة قتله و هو بصنعاء وبأن الرجل قتل نفسه و أخبر بمقتل األس

بنته رضي اهللا عنها بأنها أول أهله لحاقا ة او أخبر بمن قتله و أخبر بفاطماليمن 
  )385لمجلد الثاني، چاپ بيروت، صفحة احياء علوم الدين، ا. (»...به فكان كذلك 

  .هاي بسيار خبر داد  از ناديده�پيامبر«: يعني 
 بدست �و او به دفاع از علي(كشند  خبر داد كه عما ياسر را گروه ستمگري مي

خبر داد دربارة مردي از صحابه كه در راه خدا كارزار كرده بود  و 1)سپاه معايه كشته شد
و اين امر به ظهور پيوست زيرا آن مرد دست به ! به اينكه او از اهل آتش است

  2!خودكشي زد
كه به دروغ ادعاي پيامبري نموده بود در شبِ » أسود عنَسي«و خبر داد از كشته شدن 

  3.ود و از قاتل وي نيز خبر دادقتل وي، با آنكه او در صنعاء يمن ب
 دخترش، كه او نخستين كس از خداندان پيامبر است كه �و خبر داد به فاطمه

  4.»...پيودندد و چنان شد ميرد و به وي مي مي
  : نويسد  كند و در پايان كالم خود مي غزالي پيشگوئيهاي گوناگون گزارش مي

_________________________________________________________________________ 

به روايت أبي سعيد و مسلم اند از جمله بخاري  خبر قتل عمار را كتب معتبر تاريخ و حديث نقل كرده -1
 .اند به روايت أبي قتاده و أم سلمه آنرا گزارش نموده

 .خبر اين مرد در حديث سهل بن سعد آمده است -2
 . اين خبر در كتب سيره آمده و قاتل أسود، فيروز ديلمي بوده است -3
 .كتب شيعه نيز آمده استعليه ميان بخاري و مسلم است و در   خبر از وفات فاطمه عليها اسالم متفق -4
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 و سلم و إنما اقتصرنا إلي غير ذلك من آياته و معجزاته صلي اهللا عليه«
و من يستريب في انخراق العادة علي يده و يزعم أن آحاد هذه . علي المستفيض

بل المتواتر هو القرآن فقط، كمن يستريب في شجاعة لوقائع لم تنقل تواترا ا
علي رضي اهللا عنه و سخاوة حاتم الطائي و معلوم أن احاد و قائعهم غير متواترة 

الدين، المجلد الثاني،  احياء علوم. (»ورث علما ضرورياًولكن مجموع الوقائع ي
  )387صفحة 

 تنها بر خبر  كه رسيده است و ما�معجزات پيامبرجز اينها از آيات و «: يعني 
دادن خوارق عادت به دست آن  مستفيض از ميان آنها اكتفا كرديم و كسي كه در رخ

دادها به تواتر، گزارش نشده و اين رويحضرت ترديد كند و چنان پندارد كه هر يك از 

 و بخشندگي حاتم ����عليماند كه در دليري  تنها قرآن متواتر است، به كسي مي
كه معلوم است هر يك از كارهاي ايشان نيز به تواتر نرسيده ولي !  شك روا داردطائي

مجموع رويدادهايي كه از شجاعت و سخاوت آندو گزارش شده، دانشِ قطعي و 
  .»گذارد بجاي مي) اين صفات در آندو تن وجود زا(ضروري 

ضمن كتاب )  هجري قمري544متوفّي در سال  (قاضي عياض اندلسيو نيز 

 �كه از رسول خدا» أخبار غيبيه«دربارة » الشفاء بتعريف حقوق المصطفي«: معروف
  : نويسد  رسيده مي

زة واألحاديث في هذا الباب بحر اليدرك قعره و الينزف غمره و هذه المعج«
من جملة معجزاته المعلومة علي القطع الواصل إلينا خبره علي التواتر لكثرة 

  )، چاپ مصر335الشّفاء، الجزء األول، صفحة . (»رواتها و أتفاق معانيها
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و . احاديثي كه در اين باب آمده دريايي است كه به ژرفناي آن نتوان رسيد«: يعني 
ت از جمله معجزات معلوم و قطعي پيامبر انبوه آبش بيرون نتوان كشيد و اين معجزا

اي متواتر به ما پيوسته زيرا كه راويانش بسيار و معانيش متّفق  است كه خبر آن بگونه
  .»است

پس حساب پيامبر را از كسي كه در خود فرو رفته و بنابر سوابق و اطّالعات و 
ان از اتّحاد سرايد و يا چون صوفي گويد و يا چون شاعران، شعري مي ذوقش سخني مي

و يا چون كاهنان، راست و دروغ بهم ! خيزد برمي! و به دعوي أنا الحق! زند با خدا دم مي
بايد جدا دانست كه اين، كارِ خداوند ! گيرد بافد و از سادگي و غفلت خلق بهره مي مي

داند كه رسالت خويش را برعهدة چه  وخدا بهتر مي! هاي بندگان است و آن كارها، حيله
  .نهدكس 
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  بازگشت به احوال پيامبر پيش از بعثت
  : كند  نويسندة بيست و سه سال گفتارش را چنين دنبال مي

اين حالت در حضرت محمد از دوران صباوت بوده از اينرو در مسافرت خود به [
(!!)  با راهبان و كشيشان مسيحي تماسهاي متعدد گرفتهشام به تجارت اكتفا نكرده بلكه

دين به اساطير و روايات آنها از سرزمين هاي عاد و ثمود و م و حتّي هنگام گذشتن
نشسته   داده و در خود مكّه با اهل كتاب آمد و شد داشته در دكان جبر ساعتها ميگوش

 انجيل را به زبان عربي گويند قسمتي از پسر عموي خديجه كه ميو با ورقه بن نوفل 
اي را كه  آن همهمه(!!) ترجمه كرده است در معاشرت دائم بوده است و همة اينها شايد

داستان بعثت زواياتي كه در . پيوسته در اندرون وي بوده مبدل به غوغائي كرده است
تواند از خالل آنها پي  بين مي شود و شخص انديشمند ژرف ها و احاديث ديده مي سيره
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تواند از آيات قرآني بدست آورد همه  از قرائن و اماراتي كه مي ه حقايق ببرد، همچنينب
كند كه يك حركت و جنب و جوش غيراختياري در روح حضرت  اين معني را تأييدمي

اي ساخته بود تا سرانجام منتهي به رؤيا يا اشراق يا  محمد پيدا شده و او را مسخّر عقيده
  .آيه نخستين سورة علق گرديدكشف باطني و نزول پنج 
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  ) كتاب38 و 37صفحة (

كوشد تا قاعدة كلّي خود را در باب نبوت با  بش مينويسنده در اين بخش از كتا
با مختصر ! »آهنين بنيان«و چون آن قاعدة !  تطبيق كند�سوابق و روحيات پيامبر اسالم

با اين ! ماند باقي نمي» !!تطبيق عميق«توضيح و بيان ويران گشت ناگزير جايي براي اين 
هاي   مناسب است به دروغهمه براي آنكه اين فصل از كتاب، حسن ختامي پذيرد

هاي كودكانة وي را از رويدادهاي  باز هم بپردازيم و مبالغه! نويس تازه تكراري سيره
  !پيش از بعثت، خاطرنشان سازيم

اين حالت در حضرت محمد از صباوت بوده از اينرو در مسافرت خود : [نويسد  مي
]!! يحي تماسهاي متعدد گرفتهبه شام به تجارت اكتفا نكرده بلكه با راهبان وكشيشان مس

شمرد همان چيزي  حالتي كه نويسنده، آنرا با پيامبر اسالم از دوران كودكي قرين مي
چه محظور عقلي در راه امكان پيداشدن : [است كه پيش از اين در وصفش گفته بود 

كم  افرادي هست كه در كنه روح خود به هستي مطلق انديشيده و از فرط تفكّر كم
رفته نوعي كشف، نوعي اشراق باطني و نوعي الهام به آنان  س كرده و رفتهچيزي ح

با توجه به اين تحليل ]! دست داده باشد و آنها را به هدايت و ارشاد ديگران برانگيزد

 اوالً از دوران صباوت يعني كودكي اين حالت بوده �اگر در پيامبر اسالم! روانشناسانه
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به فيض اشراق و الهام نايل آمد و پيش از آن، چرا آنحضرت در سنّ چهل سالگي، 
  !خبري از وحيِ قرآن و دعوت مردمان در كارنبود؟

در خود فرورفتن ! گيري از كشيشان دارد؟ ي چه پيوندي با بهرهع اين حالت طبيثانياً

 در دوران صباوت جز ثالثاً! را با كشيش و ملّا چه كار است؟! كردن و چيزي احساس
ن ديار نيافت آش ابوطالب به بصري سفر كرد، راهي به ي به همراه عمو�يكبار كه پيامبر

 در حضور كاروانيان با او گفت، سخني از راهبان بحيراي راهباي كه  و جز چند كلمه
اين مالقات، حدود سي سال بعد آن ! نويس پرور جناب سيره نشنيد، آيا بنظرِ حادثه

قرآني و أخبار غيبي و معجزات و و ابواب علوم ! حضرت را به نبوت برانگيخت؟
  !كرامات الهي را به روي ايشان گشود؟

اما ماجراي دومين سفر كوتاه پيامبر به سوي شام نيز پيش از اين گذشت و معلوم 
شد كه قبول مسؤوليت و پرداختن به تجارت، آن حضرت را از مالقاتهاي مفصل و 

داشت بويژه كه همراهاني نيز با   ميباز! مكرّر با كشيشان و شنيدن درس و بحث ايشان
ه شتافت البتّ كرد و به دنبال راهبان مي وي بودند و اگر آن حضرت بازرگاني را رها مي

شد و يا  آمد و در تاريخ منعكس مي ي سخني به ميان ميدر بازگشت به مكّه از اين ماجر

از ذكر  تاريخبا آنكه ! گرفت  و ديگر دشمنان، قرار ميابوسفيان و ابولهبدستاويز 
و !  سال23 را در شاهكار نويسندة اين اكتشاف تاريخيچنين حوادثي عاري است و تنها 

  !توان يافت شناسان مغرض غربي مي آثار شرق
آميز راهبان و كشيشان  الخصوص كه وحي قرآني و تعاليم اسالمي، آراء شرك علي

انصاف قرآن مجيد  مردود شمرده است و اگر كسي از راه �مسيحي را دربارة عيسي
 را با كتب ديني راهبان مسيحي بسنجد تصديق خواهد نمود كه پيامبر اسالم را استاد، و
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و شگفتا كه قرآن و اسالم أساساً ! كشيش و راهب را شاگرد بايد دانست نه بالعكس
  : فرمايد  شمارد و مي گي و راه و روش راهبان را محكوم ميدزن
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  .!»رهبانيت را راهبان بدعت نهادند و ما آن را بر ايشان مقرّر نداشتيم«

 تحت تأثير راهبان و كشيشان مسيحي قرار داشته �ينهمه چگونه پيامبر اسالمبا ا
  !است؟

دين به اساطير هاي عاد و ثمود و م هنگام گذشتن از سرزمين: [نويسد  اما آنچه مي
ها را در جاي گزارش گران  ساكنانِ اين سرزمين! نويسندة ناشي]! آنها گوش داده

ظّف هاي امروز نهاده و گمان كرده كه آنها دلسوزتراز راهنمايان موزه، خود را مو موزه
گذرد دوان دوان خود را به آن  شمردند تا هر كارواني كه از كنار سرزمين ايشان مي مي

اي از احوال مردم قديم و حوادث زمان  در گوش يكايك كاروانيان تاريخچهبرسانند و 
 كسي را به پيامبري نائل سازد وه، اگر آگاهي از داستان گذشتگانبعال! باستان زمزمه كنند

آگاهي دارند بايد همگي ...  و اسپنديار و رستمپس ايرانيان كه عموماً از داستان 
اند آدمي را به  دانستن اينكه عاد و ثمود چه كساني بودهآيا ! پيامبران راستين خدا باشند

رساند؟ يا پيامبران كساني هستند كه اگر مردمان اندرزها و راهنماييهاي ايشان  پيامبري مي
كه ! خواهند داشت؟! را به كار نبندند، سرانجامي چون عاد و ثمود و ابوجهل و ابولهب

  : فرمود
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_________________________________________________________________________ 

 !.دهم پس اگر روي گرداندند بگو شما را از تُندري مانند صاعقه عاد و ثمود بيم مي -1
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 آنها به هدايت خدا آيا پيامبران كساني هستند كه از داستان عاد و ثمود باخبرند؟ يا
شوند و از سقوط در  اقوام گمراه را به كتاب و حكمت و فرهنگ و اخالق رهنمون مي

  !دارند؟ كنار ميپرتگاهي كه عاد و ثمود افتادند بر 
دانند اما آيا همه به  دانستند و مي ها را بسيار كسان مي داستان عاد و ثمود و ديگر قصه

پس مبادي نبوت را در جاي ديگر بايد ! مقام نبوت و رسالت نائل آمدند؟ اگر نه
!  سال يك پيامبر در كودكي از شتر23جستجو كرد نه در اطّالعاتي كه به قول نويسنده 

بايد ديد و با دقّت سنجيد كه !  آورده يا از قصة عاد و ثمود كسب كرده استبدست
گزيند و چه هدفي دارد و نداي وحي، جامعة  نبوت از اين داستانها چه عناصري را برمي

ه سوي كدام ثال ومعارف و أحكام و مواعظ خود ببشري را در خالل قصص و أم
زند تا به چيزي  ينايي كه كورانه دست و پا مينويسندة ناب! خواند؟ فرهنگ متعالي فرا مي

براي پيامبران ترتيب دهد، بايد بداند كه » مبدأ اطّالعاتي«دست آويزد و از راه تخيل 
اند بلكه ست نياورده هيچكس ادعا نكرده پيامبران از محيط خود كمترين آگاهي به د

به محيط خويش نبودند يامبران خدا، محكوم و محدود پادعاي علماي اسالم اينست كه 
 فراتر رفتند و از اينرو بلكه به عنايت الهي و هدايت رباني از محيط خود و ديگر آفاق

تعاليم ايشان جهان معاصر و آيندة آنان را منقلب ساخت و به سوي خدا و فضائل 
اخالقي هدايت كرد و اين ممكن نيست مگر به فضل و تأييد پروردگار كه مبدأ و غايت 

  .اصلي هر خير و هدايت و رحمت استو مالك 
اين جهالت از ]! در خود مكّه با اهل كتاب آمد و شد داشته: [نويسد كه  اما آنچه مي
كه اهل ) يا تجاهل كرده است(دانسته  نمي! نويس نو درآمد شود كه سيره آنجا ناشي مي

الرّاس  مستقطو بردند و به مكّه كه مركز  هاي پيرامون آن بسر مي كتاب در مدينه و قلعه
پرستان بود، آمد و شدي نداشتند وانگهي اگر روزگاري كسي از اهل كتاب به مكّه  بت
داد، اين خبر را مشركان مكّه زودتر و بهتر در  آمد و پيامبر را تحت تأثير قرار مي مي
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و اگر چنين بود، غوغاي مشركان !  قرن فاصلة زماني14 سال با 23يافتند تا نويسندة  مي
 هر چه دارد از �اهوي يهوديان در همان روزگاران، آفاق را پر كرده بود كه محمدو هي

 اما ابولهب قريشي، با !فالن يهودي آموخته و يا از شاگردان فالن مسيحي بوده است
خصوصي وي آگاهتر از ديگران، هرگز چنين ادعايي  ي پيامبر بود و از احوالآنكه عمو

  !نمايند م مي قرن بيست هاينكرد كه ابولهب
اين سخن مانند سخنان ]! نشست ها مي در دكان جبر ساعت: [نويسد كه  و آنچه مي

خبر و جاهل است  دهد چه اندازه از كتب تاريخ و سيره و تفسير بي ديگرش نشان مي

! گذرانده است  بوده و سنين كودكي را ميعبداهللا بن مسلم حضرميغالم » جبر«زيرا 
ها به نزد او بنشيند و از افاداتش استفاده   تا پيامبر اسالم ساعتبنابر اين دكاني نداشته

  !كند

چنين گزارش شده » عبداهللا بن مسلم« از قول صاحب غالم، يعني تفسير طبريدر 

أنّه كان لهم عبدان من أهل : عن عبداهللا بن مسلم الحضرمي ... «: است 
جبر، فكانا يقرأان عيراليمن كانا طفلين و كان يقال ألحدهما يسار و اآلخر 

التوراة و كان رسول اهللا صلي اهللا عليه و سلّم ربما جلس إليهما فقال كفار 
لسان الذي يحلدون إليه (قريش إنما يجلس إليهما يتعلم منهما فأنزل اهللا تعالي 

  ). از سورة النّحل103تفسير طبري، ذيل آية . (»)جمي و هذا لسان عربي مبينعأ
خاندان او را دو غالم بود از اهل :  مسلم حضرمي آمده كه گفت عبداهللا بن از«: يعني 

اين هر . گفتند مي) جبر(و آن ديگر را ) يسار(يكي را . عيراليمن كه هر دو كودك بودند
نشست، كافران قريش   گاهي به كنار ايشان مي�و رسول خداخواندند  دو، تورات مي

و در پاسخ اتّهام ايشان ! ودك بياموزدنشيند تا چيزي از آندو ك گفتند محمد آنجا مي
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  و هذا لسانٌيمِجع أَهِي إلَونَدحِلْذي ي الَّسانُلِ( نازل نمودخداوند تعالي اين آيه را 
رَعبيدهند، الكن است  انديشي به او نسبت مي با كج) قرآن را(زبان كسي كه  = بينٌ م

  .» استدر حالي كه اين قرآن به زبان عربي روشن و بليغي

نويس  كه سيره  آنكه اتّهام مزبور آنگونهنخستشود از اين ماجرا چند نكته دانسته مي
ها پس از آن روي  ناشي انگاشته مربوط به دوران پيش از بعثت پيامبر نبوده بلكه سال

مذكور اي كه آية  شد اما سوره داده است و از اين رو در پاسخ مشركان، آية قرآن نازل مي

دو سال پيش از  (يازدهم بعثت است كه در سال »النّحل« سوره شريفة در آن آمده

.  از قرآن مجيد نازل شده بودهفتاد سورهنزول يافته و پيش از آن، نزديك ) هجرت
 اي نبود كه به سال يازدهم بعثت، آن  مولود چند لحظه�بنابراين معلومات پيامبر

  .!رت از كودكي فرا گرفته باشدضح
  : نويسد   از كتابش مي38 در پاورقي صفحة  نويسندهو شگفت آنكه خود

  سوره103گيرد، آية  ياد مي) جبر(قريش گفتند محمد اين سخنان را از [
نحل جواب اين شايعه است كه جبر، أعجمي است و قرآن عربي و فصيح است 

ن اليه أعجمي و هذا وو لقد نعلم انّهم يقولون إنما يعلمه بشر لسان الذين يلحد
  ].ان عربي مبينلس

كسي كه اذعان دارد چون قريش چنين سخني را شايع كردند، سورة نحل آنان را 
پاسخ گفت چگونه نتوانسته دريابد كه اتّهام مزبور، به دوران پيش از بعثت مربوط 
نيست؟ و چگونه پاسخ قرآن مجيد را نديده گرفته و الطائالت كفّار قريش را تكرار 

  !نموده است؟
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غالم وي بوده خود، اين تهمت را نفي كرده و » جبر«عبداهللا حضرمي كه :  آنكه دوم
دانسته كه پيامبر از غالمش درس  پس چگونه او نمي! به پيامبراسالم ايمان آورده است

پي برده !! ال فاصله، به اين راز بزرگ سال با هزار و چند س23ي نويسندة ول! آموزد مي
  !كند گويي وادار مي مي را تا چه اندازه به هذيانحقّاً كه غرور و جهالت آد! است؟

ند آيا تو چيزي ديپرس» جبر«مده كه كافران قريش از  آكشّافدر تفسير :  آنكه سوم

قال فَ«! آيد او براي تعليم و تبليغ به سوي من مي! نه: پاسخ داد ! آموزي؟  مي�محمدبه 
چرا روايات !! نويس منصف يرهپس س)  سورة نحل103كشّاف، ذيل آية ! (»نيملّعيبل 

كند تا تهمت را از حقيقت بازشناسد بلكه همواره دستاويزي  تاريخي را تعقيب نمي
  !جويد تا دروغ و افتراء را تأييد نمايد؟ مي

ي ااره در ك�يامبرتوان فهميد كه دشمنان پ از اين ماجرا به روشني مي:  آنكه چهارم
اي بدست آورند و او را مورد   بتوانند بهانهآن حضرت به مراقبت نشسته بودند تاشايد
 از –پندارد  مي! نويس تازه  چنانكه سيره–اتّهام قرار دهند، با وجود اين، اگر پيامبر 
شد و  ماند و در روايات تاريخي گزارش مي كساني علم آموخته بود، اين أمر پنهان نمي

  !ست؟ چرا از اين أمور خبري نيپس. خاست قران به پاسخگويي برمي
 پس از آنكه سالها از بعثت و دعوتش سپري شده بود، همينكه براي �پيامبر اسالم

كم سنّ و سال عبداهللا حضرمي رهسپار گرديد، از تبليغ اسالم چند بار به سوي غالمان 
اي از تورات را حفظ  چرا كه غالمان، چند جمله! سوي دشمنان مورد اتّهام قرار گرفت

نشست و از ايشان دربارة   با يهوديان و مسيحيان به گفتگو ميپس اگر رسماً! كرده بودند
اما نويسنداني ! افتاد؟ ها كه به راه نمي گرفت چه غوغا كرد و بهره مي ها مي ديانت پرسش

اند از  اند يا متأسفانه به أغراض گوناگون آلوده شده  نيز بهره نبردهشعور متوسطكه از 
  !اند درك اين امور واضح محروم
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  : نويسد   مي38آور است كه نويسنده در پاورقي صفحة  دهخن
از بعثت با حضرت رسول سلمان فارسي، بالل حبشي و حتّي ابوبكر صديق نيز قبل [

  ]!اند تفاهم و مذاكرات داشته

 پس از هجرت به حضور پيامبر سلمانبا اينكه كتب سيره و تاريخ متّفقند كه 

هشتاد ي سلمان با پيامبر مالقات كرد كه نزديك  زمانو!  رسيد نه پيش از بعثت �اسالم
و به قول !  نزديك مدينه مقام داشتقُباء از قرآن نازل شده بود و آن حضرت در سوره

جئت الي رسول اهللا صلي اهللا  « :�سلمان دربارة نخستين مالقاتش با رسول خدا
ات ابن سعد، طبق (»...قباء فدخلت عليه و معه نفر من أصحابه بعليه و سلّم و هو 
به سوي «يعني ) 219 و سيرة ابن هشام، القسم األول، صفحة 56الجزء الرّابع، صفحة 

  .»... آمدم آنهنگام كه در قبا بود و گروهي از يارانش با وي بودند�رسول خدا
اما امر بالل حبشي و ابوبكر صديق، روشنتر از آن است كه دربارة آن دو سخني به 

گفتند از پيامبر بود و هر دو  دانستند و مي ن هر چه دربارة ديانت ميو اين دو ت! ميان آيد
د و نتابع آن حضرت بودند و بر سخني كه از او در مورد ديني شنيده بودند هيچ نيافزود

دهد و مريد  از آن چيزي نكاستند و جز سفيه، هيچكس تابع را به جاي متبوع قرار نمي
پرستان مكه، قبالً مقام دانش و   مانند ديگر بتاند و آن دو تنشن را به جاي مراد نمي

ارشاد و هدايتي نداشتند تا پيامبر از ايشان بهره گيرد البته در پاكدلي و انصاف و صداقت 
 � پيامبر خدامين جهت از نخستين كساني بودند كه بهآن دو، سخني نيست و به ه

پيدا است .  كناره گرفتندپرستي ايمان آوردند و دعوت او را پذيرا شدند و از شرك و بت
كند تا براي  جويي مي بهره! افكند و از هر نامي به هر سو دست مي! كه نويسندة بيچاره

پيامبر بزرگي كه درس ناخوانده و مكتب نديده، آموزگار كتاب و حكمت و تزكيه و 
شده و به رسالتي بس گران برخاسته و جهان را به تأييد خدا منقلب ساخته و  تهذيب
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و بر ! ها آورده، آموزگاراني چون بالل و ابوبكر و جز آندو بتراشد ها و معجزه تكرام
 بوده �نداي وجدان خود در برابر آيات الهي و إمدادهاي غيبي كه در كار محمد

  !» ضالال بعيدوضلّ«سرپوش نهد 
شناسان  و هم شرق! نويس نو درآمد اما دربارة ورقه بن نوفل، بايد دانست كه سيره

اند ولي همواره آنچه را كه  دانند از كتب مسلمين بدست آورده هر چه از او مي! مغرض
ريح شده كه چون ورقه بن  تصدر اين كتابها! كنند شود كتمان مي بنفع پيامبر تمام مي

قدوس قدوس، والذي «:  شنيده گفت � را از خديجه�نوفل، خبر وحي محمد
 جاءه الناموس األكبر الذي كان نفس ورقة بيده لئن كنت صدقتني يا خديجة لقد

هذه األمةيأتي موسي و إنه لنبي «.!  
قسم به آنكس كه جان ورقه به دست ) خداي پاك و منزّه! (قدوس! قدوس«: يعني 

شك ناموس اكبركه به سوي موسي  او است اي خديجه اگر بمن راست گفته باشي بي
پس از آن، ورقه پيامبر را به ! »آمد بر وي فرود آمده است و او پيامبرِ اين مردم است

مرا از آنچه ديده و ! اي پسر برادرم: هنگام طواف كعبه ديد و به وي نزديك شد و گفت 
اي آگاه ساز و همينكه پيامبر از ماجراي وحي خويش براي او سخن گفت ورقه،  شنيده

 هذه األمة و لقد جاءك والذي نفسي بيده إنك لنبي«: زده اظهار داشت  هيجان
 1 *هقاتلنَّه و لتُخرجنَّه ولتُؤذينَّبنه و لتُالناموس األكبر الذي جاء موسي و لتكذَّ

ل يا  يعلمه، ثم أدني رأسه منه فقبا اهللا نصرنصرنَّلك اليوم ألذولئن أنا أدركت 
 و تاريخ طبري، الجزء الثاني، صفحة 238سيرة ابن هشام، القسم األول، صفحة  (!.»فوخه
د به كسي كه جانم در دست او است تو پيامبر اين مردم هستي و سوگن«: يعني ) 302

_________________________________________________________________________ 

 . الهاء في هذه األفعال للسكت-*
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ترديد ترا دروغگو  ناموس اكبر كه به سوي موسي آمد بر تو فرود آمده است و بي
خيزند و من اگر آن  رانند و با توبه جنگ برمي دهند و بيرون مي شمرند و آزار مي مي

آنگاه سرش را به پيامبر .  خواهم كرداو را ياري) دين(داند كه  روزگار را دريابم خدا مي
  .»نزديك كرده جلوي سر آن حضرت را بوسيد

 خبر وحي را � آورده كه چون ورقه بن نوفل از خديجهطبقات در ابن سعدو نيز 

واهللا إن أبن عمك لصادق و إن هذا لبدء نبوة و إنه لياتيه «: شنيد بدو گفت 
  )130ول، صفحة طبقات ابن سعد، الجزء األ. (»الناموس األكبر

گويد و اين حالت، سرآغاز نبوت است و  بخدا، پسر عموي تو راست مي«: يعني 
  .»ناموس اكبر به سوي او آمده

ل اسالم كرد و اگر پس ورقه بن نوفل، خود به نبوت آن حضرت ايمان آورد و قبو
ضرت ار آن حديد و خويشتن را آموزگ شمرد يا در اشتباه مي  را راستگو نمي�پيامبر
پذيرفت و اگر پيامبر پيش از بعثت با ورقه، پيوند داشت و  دانست هرگز اسالم را نمي مي

شدند و به ويژه خويشان و   از اين ماجرا آگاه ميشك مكيان آموخت بي چيزي از او مي
گشتند و آن حضرت را شاگرد ورقه  نزديكان پيامبر و نيز خانوادة ورقه با خبر مي

 پس از دعوت آن حضرت، اين خبر را �و ديگر مخالفانِ پيامبرشمردند و ابولهب  مي
دادند اما اثري از اين شايعه نزد دوست و دشمن نيست و در  كردند و انتشار مي افشا مي

ديده و با انجيل  شود و گيرم كه ورقه، پيامبر را مي قرآن و سيره و تاريخ ديده نمي
ماند و جز چند اشارة كوتاه، سخني در  نميآشنايي داشته است اما تعاليم قرآن به انجيل 

فداء و به دار قرآن مجيد از انجيل نقل نشده است، بلكه در مسائل مهمي چون 
 و رهبانيت و چگونگي معاد و قوانين طالق و شرب ����شدنِ عيسي آويخته

عالوه بر اينكه، نظام و تركيب .  و جز اينها، قرآن با انجيل تفاوت اساسي داردخمر
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آساي قرآن بكلّي بي سابقه است و از هيچكس شنيده نشده و به اعتراف نويسندة   معجزه

سابقه در  مانند، و بي قرآن ابداعي است بي[:  از كتابش 89 سال در صفحة 23
 و نيز پيشگوييهاي گوناگون قرآن و پيامبر، اصوالً قابل آموزش از ]ادبيات جاهليت

عجزات و تأييدات رباني كه نصيب پيامبر شده ورقه و امثال او نبوده است و همچنين م
به ورقه و ديگران ربطي ندارد، بعالوه چنانچه پيامبر پيش از بعثت با كساني چون ورقه 

پرداخت و با شوق و  در رفت و آمد بود و به مذاكرات ديني و مباحثات توحيدي مي
افتاد و آنچه را  ؤثّر ميآموخت، البته دلبستگي به اين كار در او م عالقه از آنان چيزي مي

گذاشت و بزودي در محيط كوچك و محدود مكّه  فرا گرفته بود با اطرافيان در ميان مي
پيمايد؟ و پس از بعثت  اي است و چه راهي را مي شد كه او بر چه طريقه معلوم مي
من عمري در ميان شما روزگاري سپري «: توانست به اين ادعا برخيزد كه  هرگز نمي
چنانكه در قرآن مجيد آمده ! »دشنيدي سخني از آموزشهاي توحيديِ قرآن از من نكردم و
  :است 
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آمد كه پيش از  يات آن حضرت بود الزم مينعكاسي از روحو نيز اگر قرآن مجيد ا

 در پيامبر وجود داشته باشد تا چون سازي سجع و شعر سراييهاي ادبي و  بعثت، زمينه
ولي ! ذوق او به مرحلة كمال و بلوغ خود رسد آن سخنان به صورت قرآن تجلّي كند

و با آنكه محيط مكه، زندگاني گذشتة آن حضرت بكلّي خالي از اين امور بوده است 
شعري از آن نهاد نه كسي قطعه  كرد و بر آنها ارج مي شاعران و خطيبان را تشويق مي

دور و  از اين وادي بسي �بلكه پيامبر اكرم! حضرت ديد و نه خطبه اي از او شنيد
آمد  و نيز چنانچه قرآن مجيد، بازتاب روحيات نهائي آن حضرت بود الزم مي! بركنار بود
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ر مدت بيست وسه سال، نظام لفظي و معنوي قرآن روي به تكامل نهاده باشد و كه د
اي پس از بيست سال تمرين، در كار خود به  همچنانكه هر شاعر و سخنور و نويسنده

آيد و سخنِ نخستين وي با آخرين سخن يا شعرش تفاوت بسيار پيدا  ترقّي نائل مي

از ...) و القلم نون و علق و مدثرن سورة چو(هاي اولية قرآن  كند بايد كه سوره مي

در فصاحت الفاظ و رفعت  ...) نصر و مائده و توبهمانند سورة (هاي آخرين آن  سوره
هاي  با آنكه چنين نيست و سور مكّي در اين مقام از سوره! معاني، بمراتب نازلتر باشد

  : مدني هيچ كم ندارد 
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كنند كه اگر از نزد كسي جز خدا بود، اختالف بسيار  آيا در اين قرآن تدبر نمي«

  .!»يافتند در آن مي
  

  سيما و اخالق پيامبر
اي كه به   جز چند جملهدر فصل رسالت به پايان رسيد و! نويس تازه سخنِ سيره

دربارة جمال ظاهر و كمال اخالقي پيامبر آورده در اين فصل چيزي ندارد و ما ! ناچار
 پس از بازآوردن سخنان او دربارة سيما و اخالق –اي كه داده بوديم  نيز بنا به وعده

اش با دوست و دشمن  اي از خوي عظيم آنحضرت و رفتار كريمانه پيامبر، چند كلمه
  : كنيم تا به مصداق آية شريفة  ش ميگزار

� ………… çç ççµµµµ ßß ßßϑϑϑϑ≈≈≈≈ tt ttFFFF ÅÅ ÅÅzzzz ÔÔ ÔÔ7777 óó óó¡¡¡¡ ÏÏ ÏÏΒΒΒΒ �  )26  :مطففينال(  
پايان سخن از بوي دالويز أخالق محمدي معطّر شود و بقية گفتار را به ديگر أجزاي 

  .نماييم اين كتاب موكول مي
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  : نويسد  نويسندة بيست و سه سال چنين مي
 متوسط، رنگ چهره سبزة مايل حضرت محمد هنگام بعثت چهل سال داشت، قامت[

خنديد و  كرد و كمتر مي كمتر شوخي مي.  سياه به سرخي، موي سر و رنگ چشمان
كرد و  رفتن بر هر گامي تكيه مي هنگام راه. گرفت خنديد دست جلو دهان مي هرگاه مي

از قرائن و امارات . نگريست خرامش در رفتار نداشت و بدين سوي و آن سوي نمي
ند كه در بسياري از رسوم و آداب قوم خود شركت داشت ولي از هر گونه دان بعيدنمي

حتّي (جلفي و سبكسري جوانان قريش بر كنار بود و به درستي و امانت و صدق گفتار 
پس از ازدواج با خديجه كه از تالش معاش آسوده . مشهور بود) در ميان مخالفان خود

ن اغلب حنيفان، حضرت ابراهيم در چو. پرداخت معنوي ميشده بود به امور وحي و 
  ... .پرستي قوم خود بيزار نظر وي سرمشق خداشناسي بود و طبعاً از بت

نيروي . ياتر بوداي باح گويند حتّي از دوشيز گفتن تأمل و آهنگ داشت و مي در سخن
اي از  موي سر او بلند و تقريباً تا نيمه.  و زوائد در گفتار نداشتبيانش قوي و حشو

گذاشت و بر ريش و موي سر عطر   كالهي سفيد بر سر ميغالباً. پوشانيد  او را ميگوش
داد در  زد و طبعي مايل به تواضع و رأفت داشت و هرگاه به كسي دست مي مي

با . كرد س و موزه خود را خود وصله ميلبا. جست  پيشي نمي كشدين دست واپس
اي را نيز قبول كرده و با  ت بندهنشست و دعو بر زمين مي. كرد زيردستان معاشرت مي

هنگام نطق مخصوصاً در موقع نهي از فساد صدايش بلند، . خورد وي نان جوين مي
  : شد  چشمانش سرخ و حالت خشم بر سيمايش پيدا مي

حضرت محمد شجاع بود و هنگام جنگ بر كماني تكيه كرده مسلمانان را به جنگ 
شد محمد  نگجويان اسالم مستولي ميكرد و اگر هراسي از دشمن بر ج تشجيع مي

معذلك كسي را به دست خود . شد پيشقدم شده و از همه به دشمن نزديك تر مي
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دستي كرده و به  نكشت جز يك مرتبه كه شخصي به وي حمله كرد و حضرت پيش
  .هالكتش رساند

  : از سخنان اوست 

  .نيست مسلمان  استهر كس با ستمگري همراهي كند و بداند كه او ستمگر
  . اي داشته باشد مؤمن نيست كسي كه سير باشد و در همسايگي، گرسنه

  .حسن خلق نصف دين است
  .بهترين جهادها كلمة حقّي است كه به پيشواي ظالم گويند

 39صفحة  (].نيرومندترين شما كسي است كه بر خشم خويش مستولي شود
  )40و 

يگر سخنان وي كه پيش از اين در اينجا گزارش كرده در برابر د! نويس آنچه سيره
گذشت و در آينده خواهد آمد به انصاف نزديكتر است و با مدارك تاريخي كمتر فاصله 

: نويسد  دارد، با وجود اين نتوان بر همة آنچه آورده اعتماد كرد و مثالً در آنجا كه مي
د يادآور جا دار]! دانند كه در بسياري از رسوم و آداب قوم خود شركت داشت بعيد نمي[

اند كه پيامبر پيش از بعثت اغلب از حضور در مراسم قريش  شويم در كتب سيره آورده

 سيرة الحلبيهكرد چنانكه در  پرستي همراه بود خودداري مي به ويژه مراسمي كه با بت
  : آمده است 

كان بوانه صنما تحضره قريش و تعظمه و تنسك : عن أم ايمن أنها قالت «
تعكف عليه يوما إلي الليل في كل سنة فكان ابوطالب يحضر و تحلق عنده و 

بي ذلك، حتي قالت  أن يحضر ذلك العيد معه فيأ����مع قومه و يكلم رسول اهللا
ضاته غرأيت اباطالب غضب عليه، ورأيت عمالغضب و بن عليه يومئذ أشد 
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 ما تريد يا: ا لنخاف عليك ما تصنع من اجتناب الهتنا و يقلن جعلن يقلن إنّ
السيره الحلبيه، الجزء األول، . (»...محمد أن تحضر لقومك عيدا و ال تكثر لهم جمعا

  )201 و 200صفحة 

يافتند  بتي بود كه قريش نزد آن حضور مي) بوانَه( رسيده كه گفت  اُم ايمناز«: يعني 
در تراشيدند و  كردند و در كنارش سر را مي داشتند و براي آن قرباني مي و بزرگش مي

 گذراندند ابوطالب نيز به همراه قوم هر سال يك روز را تا به شب بعبادت آن بت مي
 گفتگو نمود تا او نيز در آن عيد با وي �كرد و با پيامبر خود در اين مراسم شركت مي

ايمن گفت   حضور يابد ولي آن حضرت از اينكار خودداري ورزيد تا بدانجا كه أم :
هاي آن حضرت همه در آنروز به  پيامبر خشم گرفته و عمهابوطالب را ديدم كه بر 

ورزي بر تو  ما از اين كار كه از خدايان ما دوري مي: گفتند  سختي خشمناك شدند و مي
اي محمد مقصود تو چيست كه در مراسم عيد قوم خود : گفتند  و به او مي! بيم داريم

  .؟»افزايي يابي و بر جمع ايشان نمي حضور نمي

لهم حتي تنبأ قالت فما عاد إلي عيد «: پايان همين خبر آمده است كه و در 
از آن پس در هيچيك از أعياد ايشان شركت : ايمن گفت   أم «»مصلي اهللا عليه و سل

  .»نكرد تا آنگاه كه نبوت خود را إعالم نمود، درود و سالم خداي بر وي باد
سخني خطا است چرا ]! خنديد متر ميك[آورده كه پيامبر ! نويس تازه و نيز آنچه سيره

  : اند  كه در كتب تاريخ و سيره تصريح كرده

وسائل الوصول إلي  (»مبسكان الغالب من أحواله صلي اهللا عليه و سلم التّ«
  )56شمائل الرسول، اثر نبهاني، چاپ بيروت، صفحة 

  .»آن حضرت، در بيشتر أحوال خويش، خندان لب بود«: يعني 
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 »حنفاء« را با �اسالمنويس، پيامبر  نظر كنيم در آنجا كه سيره فاز اينها كه صر
لغزش شده است و ما در اين باره ضمن فصول گذشته به اندازة  سنجد نيز دچار مي

ايم و معلوم شد كه آن حضرت از زمرة حنيفان نبوده است و ايشان،  كفايت سخن گفته
  .يمان آوردنداغلب به پيامبر ادانستند و  و را از دستة خود نميا

  : پردازيم   مي�اينك به مختصر گزارشي در باب اخالق پيامبر
 در حسن خلق و فضائل – كه درود و رحمت خداي بر وي باد –پيامبر اسالم 

ي مقامي بس ارجمند و واال دارد و كتابهايي كه در سيرت پسنديدة آن حضرت ومعن
هاي ممتاز اخالقي  ناگون، خصلتهاي گو زاويهاند سرشار از شواهدي است كه از  هنوشت

  : دهد و قرآن مجيد كه پيامبر را در حضور دوستان و دشمنان، به  پيامبر را نشان مي
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توانستند گواه باشند گفته است و سخن پيامبر كه  توصيف نموده آنچه را كه همه مي

الشفاء اثر قاضي عياض أندلسي، الجزء األول،  (2»بعثت التمم مكارم األخالق«
بر اهتمام اساسي او نسبت به ) 211 و الموطأ اثر مالك الجزء الثاني صفحة 96صفحه 

از ياران وي، كساني كه شب و روز با آن حضرت همراه . كند امور اخالقي داللت مي

كان «: ش نموده كه  گزار�اند چنانكه علي بن أبيطالب بودند بر اين معنا گواهي داده
: يعني ) 69الشّفاء، الجزء األول، صفحة  (» و سلّم أحسن الناس خلقا����رسول اهللا

و أنس بن مالك، خادم . »هاي اخالقي بهتر بود  از همة مردم در خصلت�پيامبر خدا«

_________________________________________________________________________ 

 .همانا تو بر سيرت اخالقي بزرگي هستي -1
نس، عبارت حديث در موطّاً مالك ابن ا. ام تا فضائل اخالق را به درجه نهايي برسانم  شده برانگيخته -2

 .بعثت ألتمم حسن األخالق: بدين صورت آمده است 
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صحيح . (» عشرسنين، فما قال لي أف قط����خدمت رسول اهللا«: پيامبر گفته است 
  )مسلم

و ! »اُف نگفت« را خدمت كردم و در اين مدت يكبار مرا � پيامبر خداده سال«:يعني 

:  همسر پيامبر دربارة احوال خصوصي آنحضرت در خانه پرسيدند گفت عائشهچون از 

سعد، الجزء األول، بخش دوم،  الطّبقات، اثر ابن (»...كان ألين الناس و أكرم الناس«
  .»ترين مردم بود يم و كرن نرمخوتري�پيامبر«: يعني ) 91صفحة 

 از موضع هاي مكرّر عفوها و گذشتاز جملة فضائل بزرگ اخالقي آن حضرت، 
  : قدرت و به هنگام پيروزي بود چنانكه فرمان خدا او را بدين كار مأمور داشت كه 

� ÉÉ ÉÉ‹‹‹‹ èè èè{{{{ uu uuθθθθ øø øø���� yy yyèèèè øø øø9999 $$ $$#### óó óóMMMM ßß ßß∆∆∆∆ ùù ùù&&&& uu uuρρρρ ÅÅ ÅÅ∃∃∃∃ óó óódddd ãã ããèèèè øø øø9999 $$ $$$$$$ ÎÎ ÎÎ//// �  )199  :أعراف(  
  .»رمان بدهعفو را شعار خويش كن و به كار پسنديده ف«

إن اهللا يأمرك أن تعفو «: و پيك وحي فرمان الهي را براي او چنين تفسير نمود كه 
 199تفسير طبري، ذيل آية . (»عمن ظلمك وتعطي من حرمك و تصل من قطعك

ات ستم كرد،  دهد از كسي كه درباره خداوند ترا فرمان مي«: يعني ) از سورة اعراف
  .»م ساخت، ببخشي و با كسي كه از تو بريد، بپيونديدرگذري و به كسي كه تو را محرو

دندانهاي پيشين پيامبر شكست و » أحد«از اين رو گزارش شده كه چون در جنگ 
اش زخم برداشت و خونين شد اين امر بر ياران آن حضرت بسي گران آمد و  چهره

 أبعث لعانا إني لم«:  پاسخ داد �شود كه بر دشمنان نفرين كني؟ پيامبر چه مي: گفتند 
الشّفاء بتعريف  (»ولكني بعثت داعيا و رحمة، اللهم أهد قومي فإنهم اليعلمون

ام  من، به لعن و نفرين مبعوث نشده«: يعني ) 105حقوق المصطفي، الجزء األول، صفحة 
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ام، بارخدايا قوم مرا هدايت كن كه ايشان  بلكه براي دعوت و رحمت برانگيخته شده
  .»دانند نمي) خير و صالح خود را(

 في أمرين إال أخذ أيسر هما ����ما خير رسول اهللا«:  رسيده كه گفت عائشهاز 
 لنفسيه ����ما لم يكن إثما فإن كان إثما كان أبعد الناس منه و ما انتقم رسول اهللا

طبقات ابن سعد، الجزء األول، بخش دوم، . (» اهللا فينتقم هللارمةنتهك حإال أن تُ
  )91صفحة 
كردمگر آنكه كار آسانتر را برگزيد تا چگاه پيامبر ميان دو كار اختيار پيدا نهي«: يعني 

رسيد بيش از همة مردم از آن فاصله  آنجا كه گناه در ميان نبود و چون به گناه مي
 هرگز براي خودش از كسي انتقام نگرفت جز آنكه چون محرّمات �گرفت و پيامبر مي

  .»گرفت ي خدا انتقام ميشد در آن صورت برا دري مي الهي پرده
هاي آن حضرت، عفوي است كه دربارة زني يهودي  ترين گذشت و از برجسته

 گوشت �معمول داشت، زني كه بر آيين پيامبر نبود و به قصد كشتن رسول خدا
 چيزي �چون رسول خدا. گوسفند را مسموم ساخت و به رسم هديه براي پيامبر آورد

 زن يهودي ناگزير اعتراف كرد و رسول شده كه به سم آلوده نهاد، دانست از آنرا در دهان

 زفتجاو«:  بود آن زن را عفو فرمود  كه بقول عائشه از انتقام شخصي رويگردان�خدا
 و تاريخ طبري، الجزء 328الثاني، صفحة سيرة ابن هشام، القسم  (»����عنها رسول اهللا

  و عليه����كنت مع النبي«:  رسيده كه گفت انس بن مالكو از ). 15الثالث، صفحة 
ذه أعرابي بردائه جبذة شديدة حتي أثرت حاشية البرد في ببرد غليظ الحاشية فج

من مال اهللا الذي  هذينصفحة عاتقه ثم قال يا محمد أحمل لي علي بعيري 
 ثم قال ����فسكت النبي! مل لي من مالك و ال من مال أبيكعندك فإنك التح
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! قال ال!  قال و يقاد منك يا أعرابي ما فعلت بيالمال مال اهللا و أنا عبده ثم: 
 ثم أمر أن يحمل له ����قال لم؟ قال ألنك التكافي السيئة بالسيئة فضحك النبي

، الوفا بأحوال 108الشّفاء، الجزء األول، صفحة  (»علي بعير شعير و علي اآلخر تمر
اي يمني بر  ه حضرت جامبا پيامبر همراه بودم و آن«: عني ي). 421المصطفي، صفحة 

نشينان عرب وارد شد و اطراف رداي  اش زِبر بود، مردي از باديه دوش داشت كه كناره
او را گرفته بسختي كشيد تا آنجا كه حاشية لباس بر سر شانة آن حضرت اثر نهاد، سپس 

زيرا كه از ! اي محمد اين دو شتر من را از مال خدا كه نزد خود، داري بار كن: گفت 
: اي خاموش ماند آنگاه گفت  پيامبر لحظه! كني  و پدرت براي من بار نميمال خودت

اين مال، مال خدا است و من بندة خدايم و از تو نيز براي كاري كه با من كردي 
چرا؟ : پيامبر فرمود ! خير، دادخواهي نخواهد شد: آن مرد گفت . شود دادخواهي مي

پيامبر خنديد سپس فرمان داد بر يك ! هيد زيرا كه تو بدي را با بدي كيفر نمي: گفت 
  1.»شتر او، جو و بر شتر ديگرش خرما بار كنند

آثاري كه از بردباري و گذشت پيامبر آمده نه چندانست كه در اين مختصر بگنجد و 
 سال، بيش از اين 23هاي ديگر از همين كتاب در تعقيب گفتار نويسندة  ما در بخش

افي است توجه كنيم كه پيامبر اسالم پس از آن همه سخن خواهيم گفت، و در اينجا ك
ها كه خود و يارانش از مشركان قريش ديدند به اتّفاق ارباب سيره و  فشارها و آسيب

 أقول كما قال أخي يوسف: فقال «ي اعالم داشت متاريخ، در روز فتح مكّه، عفو عمو

_________________________________________________________________________ 

كرد بنابراين  المال به ايشان كمك مي چيز و نيازمند بودند و پيامبر از بيت نشينان عرب اغلب بي باديه -1
المال  خواست از بيت اعرابي مذكور، استحقاق كمك مالي را داشت جز آنكه با خشونت و جسارت مي

د و پيامبر اكرم نيز اين خشونت را تحمل نمود نه آنكه بدون استحقاق اموال فقرا، را در برخوردار شو
 .اختيار او نهاده باشد
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! »هبوا فأنتم الطلقاءإذ). م اليوم يغفراهللا لكم و هو أرحم الراحمينالتثريب عليك(
: گويم كه برادرم يوسف به برادرانش گفت  من همان سخن را به شما مي: فرمود «
آوران، مهربانتر  آمرزد و او از همة رحمت امروز سرزنشي بر شما نيست خدا شما را مي(

  !.»برويد كه آزاديد) است

 برابر دشمن  و پردلي چنان بود كه در هيچ نبردي ازشجاعتاما پيامبر خدا در 
» أحد«و در جنگ ! نگريخت با آنكه دشمنانش بيش از هر كس قصد جان او را داشتند

كه ياران منهزم شده گريختند بنص قرآن مجيد و گواهي تاريخ، آن حضرت بر جاي 
  : خوانيم  نمود، چنانكه مي ايستاده مردم را به بازگشت دعوت مي

� øø øøŒŒŒŒ ÎÎ ÎÎ)))) šš ššχχχχρρρρ ßß ßß‰‰‰‰ ÏÏ ÏÏèèèè óó óóÁÁÁÁ èè èè???? ŸŸ ŸŸωωωω uu uuρρρρ šš ššχχχχ………… ââ ââθθθθ ùù ùù==== ss ss???? ## ##’’’’ nn nn???? tt ttãããã 77 77‰‰‰‰ yy yymmmm rr rr&&&& ÛÛ ÛÛ^̂̂̂θθθθ ßß ßß™™™™ §§ §§����9999 $$ $$#### uu uuρρρρ öö ööΝΝΝΝ àà àà2222θθθθ ãã ãããããã ôô ôô‰‰‰‰ tt ttƒƒƒƒ þþ þþ’’’’ ÎÎ ÎÎûûûû 

öö ööΝΝΝΝ ää ää33331111 tt tt���� ÷÷ ÷÷zzzz éé éé&&&& öö öö... �  )153  :آل عمران(  
شديد و به كسي  دور مي) از صحنة پيكار(هايي را به ياد آريد كه با شتاب  لحظه«

  .!»...خواند فرا مي) به بازگشت(كرديد و پيامبر در دنبالتان شما را  اعتناء نمي

  : دلي رسيده است كه گفت  با آن همه دليري و پر�عليو از 

حد منا أقرب إلي  فلم يكن أ����كنا إذا احمر البأس اتقينا برسول اهللا«
 و تاريخ طبري، الجزء الثاني، صفحة 9البالغه، كلمات قصار بخش  نهج (»العدومنه

426(  
شد ما به پشتيباني رسول  هنگامي كه آتش جنگ برافروخته و خونين مي«: يعني 

داشتيم با آنكه هيچيك از ما نزديكتر به دشمن از   محفوظ مي خود را از خطر�خدا
  .!»بر نبودپيام

  : از انس بن مالك رسيده است كه گفت 
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ان فزع ك أحسن الناس و أشجع الناس و أجود الناس، ����كان رسول اهللا«
 قد سبقهم فاستنبأ ����بالمدينة فخرج الناس قبل الصوت فاستقبلهم رسول اهللا

بي طلحة ما عليه سرج في عنقه سيف فقاللم تراعوا و الفزع علي فرس عري أل
الوفا بأحوال المصطفي، اثر ابن جوزي، !. (»ه لبحرنّإوجدناه بحرا و : قال للفرس 

  ).443چاپ مصر، صفحة 
روزي صداي . ترين مردم بود  بهترين و دليرترين و بخشنده�رسول خدا«: يعني 

بيرون ريختند و به سويي كه صدا از آنجا ها  ترسناكي در مدينه شنيده شد مردم از خانه
 روبرو شدند كه زودتر از ايشان براي �برخاست روان گشتند در ميان راه با رسول خدا

طلحه تعلّق   زيني كه به ابي خبرگيري از آن صدا رفته بود و بر اسب عريان و بدون
 اعتناء داد كه مردم را دلداري مي. داشت نشسته و بر گردنش شمشيري آويخته بود

طلحه  دربارة اسب ابي) شايد براي آنكه اذهان را از موضوع منصرف كند(و ! نكنيد
  1!.»است) موج زن(اين اسب را چون دريايي يافتم، او دريايي : گفت  مي

أمامه  از ابي. اي كامل و سرمشقي جامع بود  نمونه� و فروتني، پيامبرتواضعو اما در 

:  متوكئاً علي عصا فقمنا له فقال ���� رسول اهللاخرج علينا«: رسيده است كه گفت 
  )131الشّفاء، الجزء األول، صفحة . (»عاجم يعظم بعضهم بعضاالتقوموا كما تقوم األ

به ( در حالي كه عصياني به دست داشت بر ما وارد شد همگي �پيامبر خدا«: يعني 
 براي بزرگداشت مانند مردم غيرعرب كه: فرمود ! از جاي برخاستيم) احترام آن حضرت

_________________________________________________________________________ 

 آن بوده كه اسب را �وجه تشبيه در حركت اسب به دريا، فراز و نشيب آن است و مقصود رسول خدا -1
ها كه در امتداد  اري از اسببخالف بسي(رفت  شد و به جلو مي طلحه، مانند موج بلند مي هوار ابي

 ).گردند كنند و كمتر به باال متمايل مي مستقيمي حركت مي
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لم يكن شخص «:  گويد انس. »بلند نشويد) در برابر من(خيزند  يكديگر از جاي برمي
أوه لم يقوموا له لما يعرفون من  و كانوا إذا ر����أحب اليهم من رسول اهللا

هيچكس «: يعني ) 14مكارم األخالق طبرسي، چاپ تهران، صفحة  (»كراهيته لذلك
ديدند براي وي   محبوبتر نبود با وجود اين چون او را مينزد ياران پيامبر از آن حضرت

  !.»پسندد دانستند اين كار را نمي خاستند زيرا كه مي از جاي برنمي
پذيرفت و از فقراء ديدن  شد و دعوت غالمان را مي پيامبر با مساكين همنشين مي

  :  رسيده است كه گفت  انس بن مالككرد و از مي

: إن لي اليك حاجة قال : شيء جاءته فقالت مرأة كان في عقلها أن ا«
أجلسي يا أم فالن في أي طرق المدينة شئت، أجلس اليك حتي أقضي حاجتك 

الشّفاء، الجزءاألول،  (.» إليها حتي فرغت من حاجتها����قال فجلست فجلس النبي
  ).437المصطفي، صفحة  ، الوفا بأحوال131صفحة 
مرا به تو نيازي است، : د پيامبر آمد و گفت زني كه اندكي سبك عقل بود به نز«يعني 

در هر كدام از راهگذارهاي ) نام پسرش را ياد كرد(اي مادر فالنكس : پيامبر فرمود 
 انس گويد آن. و حاجتت را روا دارمخواهي بنشين تا من نيز با تو بنشينم  مدينه كه مي

 تا از نيازش فراغت زدر كنار او برخاك جلوس كردزن به زمين نشست و پيامبر خدا ني
داشت، روزي فرمود  پيامبر از غلو و مبالغه در حق خود، مسلمانان را بر حذر مي. »يافت

طروني كما أطرت النصاري بن مريم فإنما أنا عبد فقولوا عبداهللا و التُ«: 
  ) چاپ مصر204صحيح بخاري، الجزء الرّابع، صفحة . (»رسوله
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انكه مسيحيان در حقّ فرزند مريم از حد دربارة من مبالغه نكنيد چن«: يعني 
بندة خدا و فرستادة : اي هستم، بنابراين بگوييد  جز اين نيست كه من بنده. درگذشتند

  .»او

 يجلس علي األرض و ����كان رسول اهللا«:  گزارش شده كه گفت ابن عباساز 
مكارم األخالق . (»ل علي األرض و يعتقل الشاة و يجيب دعوة المملوكيأك
  )14سي، صفحة طبر

خورد و  نشست و روي زمين غذا مي  متواضعانه بر زمين مي�رسول خدا«: يعني 
  .»پذيرفت دوشيد و دعوت غالمان را مي گوسپندان را بدست خود مي

فقال !  رجل يكلمه فأرعد����بيأتي النّ«:  آمده است كه گفت ابن مسعودو از 
الشفاء، الجزء !. (» القديدهون عليك فلست بملك إنما أنا ابن أمراة كانت تأكل

  )14 و مكارم األخالق، صفحة 133ل، صفحة االو
پيامبر ! مردي به حضور پيامبر آمد و از هيبت آن حضرت به لرزه درآمد«: يعني 
من فرزند زني هستم كه گوشت خشكيده ! آسوده باش من شاه نيستم: فرمود 

  !.»خورد مي

 مر علي صبيان ����ول اهللاإن رس«:  رسيده است كه گفت أنس بن مالكاز 
  )438، والوفا باحوال المصطفي، صفحة 14مكارم األخالق، صفحة  (.»فسلم عليهم

  .»كرد گذشت و به ايشان سالم مي  بر كودكان مي�رسول خدا«: يعني 

اي به همراه پيامبر به بازار  براي خريدن جامه:  آمده است كه گفت هريره ابيو از 
ت تا دست پيامبر را ببوسد پيامبر دست خود را كشيد و فروش خواس رفتيم، مرد جامه

  !.»هذا تفعله األعاجم بملوكها و لست بملك إنما أنا رجل منكم«: فرمود 
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كنند و من شاه نيستم، من  ها با پادشاهان خود مي اين كاري است كه عجم«: يعني 
اي آن حضرت، من خواستم جامة پيامبر را بج: ابوهريره گويد ! »مردي از خودتان هستم

  : فرمود )!! تا رعايت تشريفات شده باشد(حمل كنم 

) 133لشفاء، الجزء األول، صفحة ا (.»يء أحق بشيئه أن يحملهيصاحب الش«
  !.»مالك هر چيزي سزاوارتر است كه خودش آنرا حمل كند«: يعني 

اشت  در اختيار ده چنان بود كه با وجود آنهمه اموال و غنائمي ك�پيامبر زهد اام

 » ثالثة ايام تباعا من خبز حتي مضي لسبيله����ماشبع رسول اهللا«: عائشه بقول 
و »  سه روز در پي يكديگر از نان سير نشد تا آنكه از دنيا برفت�رسول خدا«: يعني 

هنگام رحلت، از دينار و درهم و گوسفند و شتر، هيچ از خود بجاي نگذاشت زيرا همه 

 دينارا ����ماترك رسول اهللا«:  گفت عائشهداد چنانكه  را در راه خدا به مستمندان مي
  )141الشفاء الجزء األول، صفحة . (»و ال درهما و الشاة و البعيرا

است و همواره ماية بخش كتب سيره و تاريخ   گزارش آن زينت�پيامبر عدالتاما 
  در اجراي عدالت پافشاري غريبي داشت تا�افتخار مسلمين خواهد بود و رسول خدا

  : اند  آنجا كه نوشته

»كان يعدل صفوف أصحابه يوم بدر و في يده قدح يل به القوم، فمر عد
استو يا : ح و قال  و هو نائي من الصف، فطعن في بطنه بالقدبسواد بن غزية

فكشف ! ني فأقدِجعتني و قد بعثك اهللا بالحقّيا رسول اهللا أو: فقال ! ادسو
ل بطنه فقال اد و قبفعانقه سو! اد استقد يا سو: عن بطنه و قال ����رسول اهللا

ما حملك علي هذا يا سواد؟ قال يا رسول اهللا حضر ما تري، فلم آمن : سول الرّ
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القتل فأردت أن يكون آخر العهدبك أن يمس جلدي جلدك فدعاله رسول اهللا 
صفحة ، سيرة ابن هشام القسم، االول 97من اخالق النبي، چاپ مصر، صفحة . (»بخير
 صفوف يارانش را در �پيامبر«: يعني ) 446 و تاريخ طبري، الجزء الثاني، صفحه 626

اي بود كه با آن گروهش را در خطّ واحدي  كرد و در دستش تركه روز بدر مرتّب مي
از صف منحرف شده بود،  داد، در آن هنگام از مقابل سواد بن غزيه گذر كرد كه نظم مي

! اي سواد راست بايست: در دست داشت به شكم او زد و گفتاي كه  پيامبر با تركه
اي رسول خدا مرا به درد آوردي با آنكه خدا تو را به حق فرستاده است : سواد گفت 

  !قصاص كن: پيامبر شكم خود را عريان نمود و گفت ! پس اجازه قصاصم ده
 چه چيز تو را پيامبر فرمود! سواد، پيامبر را در آغوش گرفت و بر شكمش بوسه زد

بيني جنگ پيش آمده و خاطرم از  بر اين كار واداشت؟ گفت اي رسول خدا چنانكه مي
! شدن آسوده نيست خواستم تا در آخرين ديدار پوست بدنم پيكرت را لمس كند كشته

  .»پيامبر در حقّ او دعاي خير كرد

أمور  به همان صورت بود كه وحي الهي او را م�دعوت رسول خدااما چگونگي 
  .داشت
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مردم را به سوي راه خداوندت با حكمت و اندرز نيكو، فراخوان و به بهترين «

  .»صورت با ايشان گفتگو كن

 فقال يا محمد ����تي النبيإن فتي شاباً أ«:  شده كه گفت  گزارشامامه ابياز 
: مه، فقال عليه السالم  فأقبل عليه القوم فزجروه و قالوا مه! اتذن لي في الزنا
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:  أتحبه المك؟ قال الواهللا جعلني اهللا فداك قال ����أدنه فدنامنه قريبا فجلس قال
ال واهللا يا رسول اهللا  : أفتحبه البنتك؟ قال: قال . وال الناس يحبونها ألمها تهم

أتحبه ألختك؟ قال ال : وال الناس يحبونه لبناتهم قال : جعلني اهللا فداك قال 
اللهم أغفر : قال فوضع يده عليه ثم قال ... واهللا يا رسول اهللا جعلني اهللا فداك 

. »قال فلم يكن بعد ذلك الفتي يلتفت إلي شيء! ذنبه و طهر قلبه و حصن فرجه
  )431ال المصطفي، صفحة الوفا بأحو(

اي محمد مرا در زناكاري :  آمد و گفت �مرد جواني به حضور پيامبر«: يعني 
: پيامبر فرمود . ياران پيامبر بروي بانگ زدند و او را از اين سخن بازداشتند! رخصت ده

آيا اين : مرد جوان بنزد رسول خدا آمد و نشست پيامبر به او فرمود ! اي جوان پيش آي
پيامبر فرمود ! نه به خدا فدايت گردم:  را براي مادر خود دوست داري؟ جوان گفت كار
سپس، همين پرسش را دربارة ! ساير مردم نيز اين كار را براي مادرانشان دوست ندارند: 

و همان پاسخ همان جواب را از جوان شنيد  خواهر و عمه و خالة جوان نمود و دختر و
بار خدايا گناهش را بيامرز و دلش : بر پيكر وي نهاد وي گفت آنگاه دست . را به او داد

جوان مزبور پس از آن به هيچ وجه : امامه گفت  ابي. را پاك ساز و عفّتش را مصون دار
  .»گشت گرد اين امور نمي

:  آمده كه گفت عبداهللا بن حارث بود چنانكه از  اغلب خندان� سيماي پيامبراما

) 462الوفا بأحوال المصطفي، صفحة  (»����من رسول اهللامارأيت احدا اكثر تبسما «
  .» لبخند بر لب داشته باشد�هيچكس را نديدم بيش از پيامبر«: يعني 

اي داشت چنانكه مرد اعرابي از صالبت   وقار وهيبت ويژه�با وجود اين رسول خدا
  .حضرتش به لرزه درآمد و ذكر آن پيش از اين گذشت
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مقدمه او   چنان بود كه كسي چون بي�رسول خدا:  آمده است كه گفت �علياز 
شناخت، به  شد و او را مي ه وي نزديك ميديد از هيبتش بيم مي كرد و همينكه ب را مي

طبقات ابن . (»من رآه بديهة هابه و من خالطه معرفة أحبه«! ورزيد وي عشق مي
  )122سعد، الجزء األول، بخش دوم، صفحة 

  . سخت صادقانه بودچهرة پيامبر در عين مهابت،

رفت و در مدينه اسالم   كه از دانشمندان و أحبار يهود به شمار ميعبداهللا بن سالم
  : را پذيرفت گفته است 

أتي، فلما رأيت وجهه  المدينة انجفل الناس و كنت فيمن ����لما قدم النبي«
  )253الوفا بأحوال المصطفي، صفحة  (»عرفت أنه غير وجه كذاب

 به مدينه وارد شد مردم براي ديدن او از جاي كنده شدند و �برچون پيام«: يعني 
حركت كردند و من در ميان كساني بودم كه به ديدار آن حضرت رفتند، همينكه رخسار 

  .»ام كه با سيماي دروغگو تفاوت بسيار دارد اي روبرو شده او را ديدم دانستم كه با چهره

 عشر ����صحبت رسول اهللا« :  گفته است�، خادم رسول خداأنس بن مالك
الوفا بأحوال . (»سنين و شممت العطر كله فلم أشم نكهة أطيب من نكهته

  )391المصطفي، صفحة 
 همراه بودم و در اين مدت همواره بوي خوش از او به �ده سال با پيامبر«: يعني 
  .»رسيد و چيزي خوشتر از وي نبوييدم مشامم مي

ت به آنچه گفتيم محدود نيست و در فضائل اخالقي و محاسن جسماني آن حضر
هاي آينده چنانكه وعده داديم  اينجا به ذكر اندك از بسيار، اكتفا كرديم و در خالل بخش

هاي ديگر نيز خواهيم پرداخت و در حقيقت كتاب خود را با ياد  به گزارش نمونه
  : كماالت آن حضرت، زينت خواهيم بخشيد 
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  ما إن مدحت محمداً بمقالتي«
  »حت مقالتي بمحمدلكن مد
  ام مقام محمد بدين مقال نستوده

  1 *.ام با وصف او مقالة خود را ستوده
  
  پايان بخش نخست

  

_________________________________________________________________________ 
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  قرآن كريم 

  )39 – يونس(
اند و تأويلش  اند كه علم آن را فراگير نشده چيزي را دروغ شمرده.... «

بديشان نرسيده است، پيشينيان نيز بدينگونه تكذيب كردند پس بنگر 

  !؟»چگونه بودكه سرانجام ستمگران 
  
  



 



 

  
  حيمحمن الرّبسم اهللا الرّ

  
همتا را سپاسگزاريم كه ما را به شرف توحيد و افتخار اسالم رهبري كرد و  بيخداي 

  . بر ما منّت نهاد �با بعثت محمد
 كه اينك در برابر شما قرار دارد بنا »خيانت در گزارش تاريخ«بخش دوم از كتاب 

  . خواهم ين بابت از خوانندگان محترم پوزش ميبعللي مدتي بتأخير افتاد و از ا
گردد و هر بخش در يك مجلّد  اين كتاب روي هم رفته به چهار بخش تقسيم مي

دو بخش از آن با رويدادهاي پيش از هجرت، پيوند دارد و از اساس . گيرد جاي مي
كند و دو بخش ديگر مربوط   و احوال شخصي آن حضرت دفاع مي�نبوت رسول اكرم

 �حوادث پس از هجرت است و بيشتر، دفاع از مشي سياسي و اجتماعي رسول خدابه 
 بصورتي �را بر عهده دارد و به طور كلّي اين كتاب از سيرة عطر آگين خاتم پيامبران

  . كند گسترده جانبداري مي
برخي از فضالء مايل بودند كه اينجانب بجاي گستردن مباحث، دايرة سخن را 

 سال بدهم تا كساني كه با خواندن 23طور فشرده پاسخي به كتاب محدودتر كنم و به 
 يولي بنظر من بايد كاري كرد كه كتابهاي. اند آسوده خاطر شوند آن كتاب در شبهه افتاده

چارة .  نتوانند در جامعة ما رخنه يابند و اذهان را پريشان سازند سال اساسا23ًاز قبيل 
 و حقيقت �و وسيعي از سيرت پيامبر اكرماين كار نيز آنست كه اطالعات صحيح 

اسالم در اختيار مردم قرار گيرد تا سطح آگاهي جامعه نسبت به مسائل اسالمي باالتر 
رود و در نتيجه، بساط دروغپردازي و خيانت در نقل تاريخ بر چيده شود در غير اين 

   !ي جديد بودها هاي تازه و دروغ  سال23صورت با گذشت زمان پيوسته بايد در انتظار 
دين، از  بي هاست كه برخي از خاورشناسان يهودي و مسيحي يا كامالً بعالوه سال

اند؟ و متأسفانه كمتر  افتراهاي گوناگون دربارة پيامبر اكرم و قرآن مجيد كوتاهي نورزيده
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. ايم كسي به ايشان پاسخ دهد و از راه تحقيق و برهان به رد تهمت و بهتان پردازد ديده
 گلدزيهر و پطروشفسكيام تا به آثار   سال را دستاويزي قرار داده23نب نقد كتاب اينجا

» خيانت در گزارش تاريخ«رو كتاب   و امثال ايشان نيز پرداخته باشم و از اينرو بالش
  .  سال نيست و وظيفة ديگري هم بر عهده دارد23تنها نقد كتاب 

يكي . مورد توجه من بوده استدر بخش حاضر از كتاب، دو مسئله بيش از هر چيز 
و ديگري تحريف و خيانت . هاي او  سال و اشتباهات و تناقض23مايگي نويسندة  اثبات بي

 موضوع اميدوارم پژوهشگران جوان و تازه كار مسلمان، از. وي در آثار و روايات تاريخي
 با سالحنخستين راه و رسم بحث عامي را فرا گيرند و در برابر دشمنان حقيقت همواره 

بايد ماية  اما موضوع دوم كه نقطة عطف كتاب است مخصوصاً. برهان ايستادگي كنند
 سال، كتاب و رساله 23شنويم در خارج از ايران به تقليد از  هشياري كساني باشد كه مي

   !نويسند مي
 سال چنانكه در بخش 23نويسندة . اجازده بدهيد اين موضوع را اندكي توضيح دهم

 آثار تاريخي را با كمال جسارت تحريف ايم غالباً همين كتاب نشان دادهنخستين از 
  : نويسد   از كتابش مي110 مثالً در صفحة !كند تا به مقصود خود دست يابد مي

. راند در يكي از غزوات در صف پيغمبر مركب مي. ابورهم غفاري يكي از صحابه است[
وريكه كفش زمخت او به ساق پيغمبر مركب آنها برحسب اتفاق به يكديگر نزديك شد بط

  ]!!آثار خشم بر او ظاهر شد و با تازيانه بر پاي ابو رهم زد. مش ساختد و متألّرخو
رحم  نويسنده با اين دروغ ناجوانمردانه، پيامبر ارجمند اسالم را مردي پرخاشگر و بي

 اما با ! دهدكند، بدون آنكه كمترين سند و مدركي دربارة حادثة مذكور ارائه معرفي مي
شود و در آنجا از قول  پرده از خيانت نويسنده برداشته مي» سيرة ابن هشام«مراجعه به 

  : خوانيم  ابو رهم غفاري مي
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راندم و به   همراه بودم و شبي نزديك پيامبر مركب مي�ربمن در غزوة تبوك با پيام«
فت و من گر در آن هنگام خواب سبكي مرا مي. جايي بنام اخضر رسيده بوديم

 نزديك شده بود و �كوشيدم خود را بيدار نگاه دارم و مركب من به مركب پيامبر مي
كرد و بيم داشتم آسيبي به پاي پيامبر كه در ركاب بود برسد،  اين نزديكي مرا نگران مي

ناگهان در راه و به هنگام شب .  دور كنم�رو كوشيدم تا مركب خود را از پيامبر از اين
د رمن چيره شد و مركبم با مركب پيامبر و پاي او كه در ركاب بود بخوخواب بر چشم 

اي پيامبر خدا :  گفتم !اوه: نشدم مگر آنكه شنيدم پيامبر گفت  خواب بيدار زكرد و من ا
حركت كن و از من دربارة گروهي از بني غفار :  فرمود �پيامبر. براي من آمرزش بخواه
  . »شروع به پرسش كرد)  نيامدندو در اين سفر(كه عقب مانده بودند 

 و رجله في الغرزفما استيقظت اال ���� رسول اهللافزاحمت راحلتي راحلة.... «
ي سألن ي����سر فجعل رسول اهللا: فقال . فقلت يا رسول اهللا استغفرلي! حس: بقوله 

529-528سيرة ابن هشام، القسم الثاني، صفحة  (.»فارف من بني غِن تخلّعم(  
 سال بنظر 23ز تحريف و تغيير اسناد تاريخي است كه در كتاب اي ا اين نمونه

  . شود ديده ميها در كتاب نامبرده به فراواني  رسد و اين قبيل خيانت مي
ر اي را دستمايه قرا شنويم كه دشمنان اسالم چنين كتاب رسوا و خائنانه اينك مي

 يكي از اين رسائل جاهالنه را  چنانكه!نگارند ها مي ن در اروپا رسالهاند و بر مبناي آ داده
اند و شگفتا كه بلحاظ خيانت در اسناد و تحريف  برخي از دوستان براي من فرستاده

  ! شود  سال شمرده مي23اي از كتاب  اخبار، كپيه
 سال فاقد هر گونه 23ها بدانند كه كتاب  اطالع اين جزوه جاي دارد نويسندگان بي

 پس با اعتماد به كتاب !ايي آن از بام افتادهارزش علمي و تاريخي است و طشت رسو
مزبور، نابخردانه خود و آثار خويش را آلوده نكنند كه بتوفيق خداي بزرگ، قلم از دست 

   !» در نيام است�لسان سعدي در كام و ذوالفقار علي«خدمتگزاران اسالم نيافتاده و 
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   اال باهللا العلي العظيم ةو ال حول وال قو
  جري قمري ه1404: تجريش   

مصطفي حسيني طباطبائي  



 



 

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  

  
  

  

  چهارم فصل 
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   !گزارشي مغلوط از طلوع وحي
 از راه تحقيق سخن گويد، نخست �اگر كسي بخواهد دربارة بعثت پيامبر اكرم

دهند رجوع كند و با آگاهي و دقّت كافي،  الزمست به منابعي كه از وحي نبوي خبر مي
 در اثبات �بايد مالحظه كند كه پيامبر اسالمسپس . ن برگزيندترين آثار را از آن ميا موثّق

هايي را ارائه كرده  هاي روحاني خود چه دالئل و نشانه اصالت وحي و صحت دريافت
آنگاه با پشتيباني معلومات درستي كه اندوخته از راه انصاف در اين باره بداوري . است

  . پردازد
 متأسفانه از پيمودن اين �ت پيامبر اسالمنويسندة بيست و سه سال در بحث از بعث

  : راه مستقيم فرومانده و به بيراهه رفته است زيرا 

از ميان آثاري كه دربارة شكوفايي وحي نبوي رسيده بروايتي ناموثّق و مغلوط :  الًاو
  . دست آويخته و آن را ماية كار و پناهگاه افكار خود قرار داده است

ئلي كه پيامبر گرامي بر درستي رسالت خويش در اختيار بدون توجه بدال : ثانياً
را ! باميد آنكه تكليف آن روايت كذايي! زده» روانشناسي«ديگران نهاده دست بدامن 

در حاليكه نخست بايد صحت ! معلوم كند و دلخوش از آنكه به اسرار وحي راه يابد
نكاوي قرار داده و بقول روايت را اثبات كرد و سپس آن را سرماية سخن و دستاويز روا

اول برادري خود را ثابت كن سپس «:  و بزبان پارسي 1شنقُا ت العرش ثم ثبعرب
 و به ! جديد، جديد استنويس سيره بخصوص كه روانشناسي !»ادعاي ارث بنما

و به هر حال بهتر است ! به تحليل روانيماند تا  پردازي بيشتر مي پردازي و افسانه رؤيا
  .  سال بياوريم23 پژوهش تازه را از كتاب تفصيل اين

  : نويسد  سخن گفته، چنين مي» راءحِ«اي دربارة كوه  نويسنده پس از آنكه چند كلمه

_________________________________________________________________________ 

  ! نخست سقف خانه را استوار ساز، سپس به نقش آن بپرداز -1
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را بدانجا ) محمد(گاهي رغبت شديد به تنهايي و دوري از غوغاي زندگاني، او [
بموقع برنگشت، كه بنا بود بخانه برگردد ) 610(هاي پائيز  يكي از غروب..... كشاند  مي

رو خديجه نگران شده كسي بدنبال وي فرستاد ولي پس از اندكي، خود محمد در  از اين
مرا بپوشانيد، او را : ان، بيدرنگ بانگ زد زآستانة خانه ظاهر شد اما پريده رنگ و لر

پوشانيدند و پس از مدتي كه حال او بجاي آمد و حالت وحشت و نگراني برطرف شد 
  ....]. كه موجب اين حالت شده بود براي خديجه نقل كرد آمدي را  پيش

 بنابر كدام !)خواهد باشد هر چه مي(آيد كه اين ماجري  در اينجا پرسشي بذهن مي
 سال بالفاصله در پي سخن 23سند و از قول چه كسي گزارش شده است؟ نويسندة 

 نقل شود هعايشخوب است حديثي از [: دهد  گذشته خود باين پرسش چنين پاسخ مي
(!!) كه غالب محدثان بزرگ و معتبر چون مسلم، بخاري، ابن عبدالبر، ابو داود طياسي 

....]. اند سند آوردهابن سيد النّاس و فقيه بنامي چون احمد بن حنبل در م(!!) نويري
  )  كتاب42 صفحة(

را با اين توضيح معلوم شد كه نويسنده بكدام حديث روي آورده و چه مĤخذي 
د بايد روايت منقول از عائشه بپايان رسرد استناد قرار داده است، اما پيش از آنكه مو

 !اند  از مادرزاده نشدهنويري يا طياسيدر ميان محدثان كسي بنام :  الًاوبگوييم كه 

ابو داود  ذكر خيري كرده باشد، خواسته از او! محدث معروفي كه نويسندة محقّق
  .  شهرت دارددويسنَمبوده است كه كتاب .) ق.   ه304متوفي بسال (سي يالِطَ

 نام داشته كه از أعالم مذهب ويونَكريا يحيي بن شرف و نيز محدث ديگر، ابوز
نگاشته » صحيح مسلم«رود و شرح مبسوطي بر  شافعي در قرن هفتم هجري بشمار مي

  . است
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البرّ و ابن سيد النّاس كساني امثال مسلم و طيالسي و احمد بن حنبل و ابن عبد : ثانياً
اند تا با   عائشه، اسنادي جداگانه از سند بخاري نياوردهام المؤمنينو نووي در گزارش از 

آوردن نام اين محدثان بتوان بر كثرت اسناد اين روايت دليل آورد بلكه سند محدثان 
هايت به مذكور همان سند بخاري است يعني همان روايتي كه با اختالف چند راوي در ن

 !خبر واحدگويند   نقل كرده است و اين را ميعائشهرسد و او از  مي» عروه بن زبير«
» بازارگرمي«پس نام محدثان بزرگ را پياپي ياد كردن در چنين موضعي جز بكار 

   !آيد نمي

 �باتّفاق ارباب سيره و تاريخ، عائشه الاقل چهار سال پس از بعثت پيامبر اكرم : ثالثاً
شده و بديهي است كه در هنگام بعثت شاهد احوال آن حضرت نبوده است و در متولّد 

آنكه عائشه و عموم  شنيده باشد با �خبر وي نيز نيامده كه ماجراي بعثت را از پيامبر
: ند چون حديثي را از پيامبر اكرم آموخته بودند با اين قيد كه صحابه عادت داشت

كردند تا بر اعتبار  آن را گزارش مي ....)شنيدم از پيامبر خدا  : سمعت عن رسول اهللا(
حديثشان افزوده شود و مورد پذيرش همه قرار گيرد بنابراين بفرض آنكه حديث مزبور 

توان احتمال داد كه عائشه در كودكي آن را  بدون كم و زياد از عائشه نقل شده باشد مي
 اطّالعاتش تا چه شنيده است، اما او چه كسي بوده و) �جز رسول خدا(شخصي از

آمده؟ هيچ معلوم نيست و بنا به اصطالح علم حديث  اندازه دقيق و صحيح بشمار مي
   .شود و خبر مرسل در خور اعتماد نيست شمرده مي» ليمراس«اين خبر از 

هر خبري كه در صحيح بخاري و مسلم و مسند احمد بن حنبل و امثال اينها  : رابعاً

متوفي  (النيسقَابن حجر ع حديث اعتبار ندارد چنانكه آمه باشد همواره نزد حفّاظ
كه آن »  البخاريشرح صحيحِ الباري بِفتح«: در مقدمة كتاب معروفش .) ق.  ه852بسال 

: نويسد  مي) همانگونه كه در جزء نخستين آورديم(را در توضيح صحيح بخاري نگاشته 
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اظُ الحفّو قد انتقدهةِأَرة و مِشَ في عكتاب بخاري از سوي حافظان «: ني  يعديث ح

شهاب الدين احمد و نيز ! »احاديث در صد و ده حديث مورد انتقاد قرار گرفته است
 »لشرح صحيح البخاريارشاد الساري «: در كتاب .) ق.  ه923 لمتوفّي در سا (قسطالني

قد علي ا انتُددا مم ع من االحاديث اقلّقد علي البخاري ما انتُ:نويسد  مي
انتقاداتي كه بر احاديث كتاب بخاري شده كمتر از انتقاداتي است كه «: يعني . 1»المسلم

متوفّي بسال ( و دانشمند مشهور حنبلي، عبدالرحمن بن جوزي !»اند بر كتاب مسلم كرده
: از قول احمد بن حنبل آورده كه او گفته است »  الخاطرصيد«در كتاب .) ق.  ه597

»قصدتسند الم في المشهور فلواردتان اقص ورد من هذا  عندي لم أد ما صح
يءِيء بعد الشّا الشّسند الّالم2.»سير الي   

خواستم احاديثي را كه  ام و اگر مي من در مسند هر چه را مشهور بوده آورده«: يعني 
! »آوردم شود بياورم جز چيزهايي اندك در پي يكديگر نمي به نزد من صحيح شمرده مي

 كه بمندرجات كتب مذكور اعتماد كرده و بويژه بر مسند احمد نويس سيره پس جناب
شبيه كاسة داغتر از ] وفقيه بنامي چون احمد در مسند آورده: [نويسد  تكيه نموده و مي

   ! شده استتر از حلوا ديگ شيرينآش و 

 مورد نقد علماي كتب نامبرده گزارش عائشه مخصوصاًاز ميان احاديث  : خامساً
   !سته قرار گرفته استبرج

  : نويسد  چنانكه نووي در شرح بر صحيح مسلم، مي

_________________________________________________________________________ 
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»و اما مي اهللا عنهارض (كقول عائشةَ..... حابي رسل الص) : (اودي به ل ما ب
 ابو اسحق  االمامتاذُ قال االس ....)الحةُؤيا الص من الوخي الرُّ����رسول اهللا

   1.) بهحتج ال يسفراينياالِ
نخستين : (روايت صحابي كه مرسل باشد مانند سخن عائشه كه گفته است «: يعني 

در اين باره ) الي آخره... بار كه وحي بر پيامبر آغاز شد بصورت رؤياي صادقه بود 

  . »توان آن را حجت قرار داد  گفته است كه نمياسفرايني  امام ابواسحقاستاد،
فقهاي ايشان در قرن پنجم هجري بوده و اسفرايني از بزرگان اهل سنّت و از مشاهير 

 عائشه را غير قابل اعتماد ام المؤمنيناما از أكابر و أعالم شيعه كه گزارش . است

ضمن  را بايد نام برد كه دربارة حديث عائشه ليين عامِشرف الداند امام،  شمرده

اطل فالحديث باطل من حيث متنه و ب«: نويسد  مي» مجمع علمي عربي«اي به  نامه
   2!»من حيث سنده

   !»اين حديث از حيث متن و سند باطل است«: يعني 
اند  بنابراين، گزارشي را كه كارشناسان فن و ناقدان حديث آن را معتبر نشمرده

ي ساخت؟ و بدون نقد و تحقيق آن را نويس سيرهتوان موثّق شمرد و دستاويز  چگونه مي
   !سرماية روانكاري قرار داد

يا از » متواتر«حديث ممكن است . ن از حديث شرايط و لوازمي داردآري گواه آورد
يا » موثّق«شمرده شود، ممكن است » رسلم«يا » سندم«باشد، ممكن است » آحاد«
با وجود اين، شما از كجا دانستيد كه حديث عائشه .... بشمار آيد » مجعول«يا » ضعيف«

_________________________________________________________________________ 
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د بر مبناي آن، وحي نبوي را تحليل از هر حيث در خور اعتماد است تا بخود اجازه دهي
   !كنيد؟

داند و نام چند كتاب در پي  اي كه نام محدثين مشهور را بدرستي نمي نويسنده
افكند كه حديث مزبور از مسلمات اسالم  حديثي مرسل و مخدوش، او را باين باور مي

ن آثار خواهد دربارة سيرة حقيقي پيامبر كه بايد از ميا چگونه مي! شود شمرده مي

نه هر كه :  شيرازي حافظگوناگون بانقّادي و دقّت برگزيده شود اظهار نظر كند؟ بقول 
  ! سر بتراشد قلندري داند

شوم كه در بخش نخستين نيز از آن سخن گفتم و در  در اينجا موضوعي را يادآور مي
موضوع اينست كه بناي كار بيشتر مورخان و . طليعة اين بخش تذكار آن الزمست

ان و بسياري از محدثان قديم بر جمع و تأليف آثار بوده نه بر تنقيح و تهذيب نويس يرهس
اند و در جزء اول  اخبار، برخي از آنها نيز در آغاز كتب خويش اين معني را ياد كرده

هايي از اعترافات ايشان را آورديم و در اينجا باز هم براي نمونه نظر خوانندگان را  نمونه

 جلب لبيعلي بن برهان الدين حثر مشهور ا» هيره الحلبيالس«كتاب معروف به سرآغاز 

اين .) ق.  ه806متوفي در سال  ( زين الدين عراقيكنيم كه از قول دانشمند معروف، مي
  : آورد  بيت را مي

  راي السنَّالب أوليعلم الطّ
  

    
  1نكرا و ماقد اُ ما صحجمعت    

  

 بايد بداند كه كتابهاي سيره، آثار صحيح و ناصواب، هر دو را اي هر پژوهنده«: يعني 

هرودوت ته اين روش ويژة مورخان قديم اسالمي نبوده بلكه مثالً بال! »اند گرد آورده

_________________________________________________________________________ 
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اند در كتاب هفتم از تاريخ  نام نهاده» پدر تاريخ«مورخ شهير يونان باستان كه وي را 
  : نويسد  خود مي

گويم لكن الزامي به باور كردن آنها  اند باز مي دهمن آنچه را كه روايت كر«
توانيد در تمام روايات اين تاريخ، صادق  در كار نيست و شما اين سخنم را مي

   1.»بشماريد
از مورخ بزرگ ) در بخش اول(آورد كه پيش از اين  گفتار هرودوت سخني را بياد مي

ي اخبار بدون توجه  آورديم و در حقيقت روش گردآورابو جعفر طبرياسالمي 
بصحت و سقم آنها روزگاري در دنيا رايج بوده است و اگر كسي بدون توجه باين 
شيوه، بر هر خبري كه در كتابي قديمي ديد اعتماد ورزد و بدون نقد علمي آن را ماية 

 23افتد و يكي از دالئل انحراف نويسنده  كار قرار دهد اساساً در فهم تاريخ به بيراهه مي
  .  نيز عدم دقّت در همين مورد استسال

 عارف مشهور بي الخيرأبو سعيد أالبتّه مورخان قديم در انتخاب روش مذكور با 

خردمند آنست كه چون كارش پديد آيد، «: گويد  كه مياند  قرن پنجم همرأي بوده
صواب است از ) آنچه(ها را جمع كند و به بصيرت در آن نگرد تا آنچ  همه رأي
 كسي را ديناري گم شود) همچنانكه( كند و ديگر رايله كند هچنانك او بيرون

 خاك را كه در آن حوالي بود جمع كند و اندر ميان خاك اگر زيرك باشد همه
 بهمين صورت در جهان اسالمي پس از 2»به غربالي فروگذارد تا دينار پديد آيد

س گشت كه سره از آنكه اخبار و آثار گردآوري شد، اصول و قواعدي تمهيد و تأسي
_________________________________________________________________________ 
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بينيم در قرون اولية اسالمي كتابهاي علل  ميرو  ها شناخته شود، از اين ناسره بدان
علل «الحديث را در نقد اخبار تاريخي و فقهي بنگارش در آوردند چنانكه كتاب 

معروفست و در ) .ق.   ه327متوفّي در ( اثر عبدالرحمن بن ابي حاتم» الحديث
ترين اسناد  شمندان اسالمي در اين راه چندان پيش رفتند كه كهندان. دسترس قرار دارد

 را كه ابن اسحق مطلبي سيرة را نيز در معرض نقد و تحقيق قرار دادند بطوريكه مثالً

خبار البلد شفاء الغرام بأ«: در اين باره به كتاب ( بازگو كرده نقّادي نمودند ابن هشام
البته اين كار تنها در ). ي و ششم نگاه كنيد باب سمحمد بن احمد فاسي اثر »الحرام

اي صورت پذيرفت چنانكه  ميان اهل سنت انجام نگرفت بلكه در عالم تشيع نيز تا اندازه
را برخي از علماي اين » كافي«مهمترين كتب حديث اماميه يعني اصول و فروع و روضة 

: به كتاب ( ساختند فرقه نقد كردند و ضعف و ارسال بسياري از احاديث آن را آشكار
  ). سول بنگريدمرآه العقول في شرح اخبار آل الرّ

 سال بدون هيچ 23 نيست كه نويسنده اطّالعي انگاري و بي با اين همه، آيا نشان ساده
پژوهشي از ميان احاديث يكي را بر گزيند و به پندار خود با استمداد از اصول 

   !يين كند؟ تكليف ديگران را با وحي الهي تع!روانشناسي
گويد؟ و  اكنون بايد به متن حديث عائشه نظر افكنيم و ببينيم تا گزارش وي چه مي

 عائشه را ام المؤمنين نويسنده كتاب، حديث !د؟خواه  سال از آن چه مي23نويسنده 
  : چنين ترجمه كرده است 

داد و مانند سپيدة بامداد  آغاز وحي رسول، بشكل رؤياي صالحه به وي دست مي[
غروب يكي از روزهائي كه در غار حرا گذرانيده بود ملكي بر وي ظاهر شد . روشن بود
آنچه . توانم بخوانم ما أنا بقارء نمي: و حضرت محمد جواب داد . بخوان: إقرء : و گفت 

فأخذني و «: حضرت محمد براي حضرت خديجه نقل كرده است بدين قرار است 
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به حدي كه از ) فروپيچيد( آن فرشته مرا پوشانيد يعني : »غظني حتّي بلغ منّي الجهد
باز . توانم بخوانم باز گفتم نمي. إقراء يعني بخوان: چون بخود آمدم باز گفت . حال رفتم

. آنگاه مرا رها كرد و براي بار سوم گفت بخوان. مرا فروپيچيد به حدي كه ناتوان شدم

أقرء باسم «: و سپس رها كرده گفت ) دفرو پيچي(باز مرا پوشانيد . نمتوا باز گفتم نمي
كرم الذي علم بالقلم، قرء و ربك األإ. نسان من علقربك الذي خلق، خلق اإل

و حضرت به خود آمده بعد از اين صحنه فرشته ناپديد شد . »نسان مالم يعلمعلم اإل
من بر جان خود : گويد  گيرد سپس به حضرت خديجه مي اش را پيش مي راه خانه
 اين عبارت حضرت رسول را بر چه بايد حمل كرد؟) خشيت علي نفسي(دم بيمناك ش

 آيا خيال كرده است در مشاعروي اختاللي چرا بر جان خويشتن بيمناك شده است؟
ناپذيري بر وي   و يا بيماري چارهاند؟ روي داده است؟ يا سحر و جادوئي در كار او كرده

آرام بخشد و  دهد و او را تسليت مي به وي ميمستولي شده است؟ از جوابي كه خديجه 
هرگز خداوند بر مرد : گويد  رسد زيرا به وي مي كند چنين احتماالتي ممكن بنظر مي مي

نواز و نسبت بخويشان مهربان  كني، مهمان درستي چون تو كه از مستمندان دستگيري مي
در ) 43-42 صفحات ](.»...عنايت نخواهد شد كني بي زدگان كمك مي هستي و به آسيب

  . اينجا چند نكته قابل مالحظه است

كه عائشه  ضمن ترجمة روايت، چنان وانمود كرده نويس سيرهظاهراً :  آنكه نخست
 گرفته است بطوريكه در � از پيامبر اكرم�اين داستان را به وسيلة حضرت خديجه

آنچه حضرت محمد براي حضرت خديجه نقل كرده است : [نويسد  ميان روايت مي
گفته ) پيامبر(تنها مطلبي كه : [گويد   از كتابش مي47و در صفحة ....] قرار است  ينبد

با اينكه عائشه چهار سال پس از ] است همان حكايتي است كه از عائشه نقل كرديم
 متولّد شد و بهنگام وفات خديجه كودكي شش ساله بود و از چگونگي �بعثت پيامبر



  بعثت پيامبربعثت پيامبربعثت پيامبربعثت پيامبر

 

23232323

 �چه رسد به آنكه مدتي پيش از وفات خديجهفهميد  وحي و نزول قرآن چيزي نمي
اي به   بعالوه در متن عربي اين گزارش، كمترين اشاره!در اين باره سخني شنيده باشد

 گرفته باشد وجود � يا خود پيامبر�آنكه عائشه ماجراي بعثت را از حضرت خديجه
ز زمرة رو مالحظه شد كه علماي سنّي و شيعي، حديث عائشه را ا ندارد و از همين

  در صدور اين حديث از پيامبر كامالًنويس سيرهپس ادعاي . اند احاديث مرسل شمرده
  . اساس است بي

شكل وحي در روايت عائشه با آنچه در قرآن كريم آمده تفاوت دارد :  آنكه دوم
الهي ز وحي ا در آيات قرآن كه  فرشته و از حال رفتن پيامبر،دبدين معني كه فشار شدي

جابر بن عبداهللا و نيز در گزارش  1شود گويد حتّي يكبار هم ديده نمي سخن مي
 كه ابن سيد عبداهللا بن عباس و در گزارش 2نقل كرده» صحيح« كه بخاري در انصاري

 عمرو بن شرحبيل و در گزارش 3آن را بازگو نموده» عيون االثر«الناس در كتاب 
و در گزارش  4روايت كرده» زّولاسباب الن«كه واحدي آن را در كتاب ) رهسابومي(

 5بذكر آن پرداخته» عيون االثر« كه باز، ابن سيد الناس در عبداهللا بن ابي بكر بن حزم

جامع « كه ابو جعفر طبري در تفسير عائشه ام المؤمنينو در گزارش ديگري از خود 
ي در ميان ا  كوچكترين اشاره�حال شدن پيامبر  از فشار مزبور و بي6آورده است» البيان
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بيد مانند روايت عائشه و روايت ع(نيست و به استناد يكي دو روايت نامعتبر و مرسل 
توان رويدادن اين حادثه را پذيرفت نمي) ميربن ع .  

شود؟ يا پيك الهي با پيامبر   مگر فرشتة وحي با كسي دست بگريبان مي!شگفتا
   !گيرد؟ برگزيدة خداكشتي مي

شوند  ده كه متاسفانه در ميان مسلمانان نيز فراوان يافت ميما از طرفداران اين عقي
: دهد  و پيامبر اكرم پاسخ مي» بخوان«: گويد  پرسيم هنگامي كه فرشتة وحي مي مي
ه فرشتة مزبور، آن حضرت را ديگر براي چه جرمي يا براي چ! »توانم بخوانم نمي«

 اين فشارها آن بود كه دهد؟ اگر مقصود از ر ميهدفي سه بار بشدت تحت فشار قرا
اين، ! پيامبر، چيزي را بخواند كه هيچ از آن آگاهي نداشت و هنوز به او وحي نشده بود

اليطاق و حكمي دور از صواب است و چنين كاري در شأن پيك خداوند اتكليف م
را قرائت كند كه به او رسيده بود آيا پيش از نيست و اگر مراد آن بود كه پيامبر چيزي 

و ! شد آن را بخواند؟ ن وحي، كدام پيام به آن حضرت رسيده بود كه حاضر نمينخستي
اگر مراد آن بود كه پيامبر، كلمات و نوشتاري را از لوح يا ديبايي كه فرشته با خود 

معقول و اين نيز امري ) چنانكه در روايت عبيد بن عمير ادعا شده(داشت بر خواند 
ي بود و خود اعتراف كرد كه مرس ناخوانده و اُآن حضرت، د مقبول نيست زيرا ينظر

 خواندن را � و اگر مقصود آن بود كه با فشار شديد، آن حضرت!»توانم بخوانم نمي«
ها را نخواهد دانست و حروف و كلمات را  ندانسته! روشن است كه كسي بازور! فراگيرد

 پس !حال ساختن ياز راه آموزش الزمست به ديگران آموخت نه از طريق آزار دادن و ب
ه و معاني آنها را به سزاوار بود تا فرشتة وحي، كلمات مزبور را بر آن حضرت خواند

   !اي داشت؟  او القاء كند، فشار و عذاب چه ثمرهروان پاك
مگر نه آنكه بارها در قرآن كريم از وحي پيامبران و نزول فرشتگان بر آنان سخن 

  ين احوال و اوصافي آمده است؟ رفته؟ آيا دربارة كداميك از ايشان چن
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 سال چندان شگفت ندارم بلكه از علماء و فضالئي در 23من از نويسندة ناآگاه 
خوانند  را در برخي از كتب قدماء مي) والاقل مشكوك(شگفتم كه اين روايات نادرست 

اند نه تصحيح اخبار، آنگاه اين  دانند كه اكثر متقدمان در صدد جمع آثار بوده و مي
پندارند و آنها را در كتاب خود با آب و  مي! هاي ترديد آميز را چون وحي منزل زارشگ

اش  آورند، پس نقد حديث و درايت آن كه اين همه بزرگان ما درباره تاب فراوان مي
  ! ورزيدند بكجا رفت؟ اصرار داشتند و تأكيد مي

ي و رؤيت  پس از نزول وح�در گزارش عائشه آمده است كه پيامبر:  آنكه سوم
 �آنگاه همسرش خديجه! فرشته، از وحي الهي در ترديد افتاد و بر خويشتن ترسيد

 اين ادعاي نادرست بلكه افتراي !درصدد بر آمد تا او را مطمئن سازد و از شك بدر آورد
سازد  با مفاد قرآن مجيد مخالف است و با آثار مروي از صحابه نيز نميموهن و سست 

 زيرا در قرآن كريم ضمن ! عائشه هم منافات داردام المؤمنين خود و با گزارش ديگر از
  : خوانيم   از طلوع وحي سخن گفته چنين ميسورة شريفه نجم كه ظاهراً

� $$$$ tt ttΒΒΒΒ zz zz>>>> xx xx‹‹‹‹ xx xx.... ßß ßßŠŠŠŠ#### xx xxσσσσ àà àà���� øø øø9999 $$ $$#### $$$$ tt ttΒΒΒΒ ## ##““““ rr rr&&&& uu uu‘‘‘‘ �  )11 : نجم(  
  .»يافتندر قلب پيامبر نسبت بĤنچه رؤيت كرد دروغ راه «

اند چنانكه زمخشري در كشّاف، ذيل همين آيه   رفتهو علماي تفسير نيز بر اين معنا

 آنچه را ديده،  كهپيامبر شك نكرد«:يعني  1»ق حه ما رآنَّك في أم يشُلَ«: نويسد  مي
شرحبيل و روايت ديگر از و در گزارش جابر بن عبداهللا و عمرو بن » راست است

، در گزارش عبداهللا بن سخني از ترديد پيامبر نرفته است بلكه بعكسعائشه نيز كمترين 

پيامبر «: يعني  2»نوقِو م و ههِيتِلي ب إعجرَفَ«: خوانيم  مي) پسر عموي پيامبر(عباس 
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و در گزارش عبداهللا بن » اش برگشت در حالي كه به وحي خود يقين داشت به خانه

ي  حتَّهِ ربلةِرسا بِهرَشَّ بو ....  جبرئيلُهِ بِنَعلَاستَ«: زم آمده است بكر بن ح ابي
جبرئيل بر او آشكار شده و وي را به رسالت الهي نويد داد تا مطمئن «: يعني .1»نَّأَاطم

 از خود عائشه نيز گزارشي دربارة »جامع البيان«و ابو جعفر طبري در تفسير » گرديد
بعثت آورده كه بكلي با روايت مورد بحث تفاوت دارد، بر طبق روايت طبري، عائشه در 

سورة نجم دربارة طلوع وحي آمده يان سخنش تصريح نموده كه آيات نخستين از پا
و اين )  نگاه كنيد46به تفسير طبري، چاپ مصر الجزء السابع و العشرون، صفحه (است 

گويد پيامبر در سرآغاز  خود اعترافي ضمني است بر نادرست بودن گزارشي كه مي
توان گزارش پيشين عائشه را معتبر  ونه مي با اين همه چگ!وحي، دچار ترديد شده است

! كمك گرفت؟! از اصول روانشناسي!  ناشينويس سيرهشمرد و براي تفسير آن بقول 
  راستي كه 

  خانه از پاي بست ويران است
  

    
  !خواجه در بند نقش ايوان است    

  

  
   !وحي و روانشناسي

ا بصورتي علمي  سال در صدد بر آمده تا وحي نبوي ر23از اين پس، نويسندة 
در حديث عايشه چيزي كه برخالف موازين : [نويسد  و در اين باره مي! تحليل كند

 روانشناسي منطبق ساخت، رغبت توان آن را با اصول  ت و بلكه ميطبيعي باشد نيس
صورت آرزوي (!!) آورد شديد به امري آن امر را به صورت ظهور و واقع شده در مي

بواسطة تماس با اهل (!!)  و پيوسته (!!)موضوعي انديشيده مردي كه قريب سي سال به 

_________________________________________________________________________ 
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فكر اشباع و اعتكاف در غار حراء از آن (!!) كتاب در نفس وي راسخ شده و را رياضت 
ظاهر گرديده است جان ) اشراق(شده و سپس بشكل رؤيا يا به اصطالح متصوفه 

خواند ولي   به اقدام ميگيرد، صورتي از اعماق ضمير ناخودآگاه بيرون جسته و او را مي
فشارد بحدي كه تاب و توان از او سلب شده حالت  به اين امر او را مي(!!) هول اقدام 

...]. توان بر اين واقعه تصور كرد  دهد ورنه توجيه ديگري نمي خفگي به وي دست مي
  )  كتاب43صفحة (

رة يوسف پيامبر، افتم كه دربا خوانم بياد كسي مي من هنگامي كه عبارت باال را مي
به آن ! ؟»راستي آن دختري كه شغال او را خورد، دختر كدام امام بود«: پرسيده بود 

! ثانياً دختر امام نبود و پسر پيغمبر بود! اوالً دختر نبود و پسر بود: جناب پاسخ دادند كه 
  : آري !! رابعاً گرگ هم او را نخورد و دروغ بود! ثالثاً شغال او را نخورد و گرگ بود

� ρρρρ ââ ââ !! !!%%%% yy yy`̀̀̀uu uuρρρρ 44 44’’’’ nn nn???? tt ttãããã  ÏÏ ÏÏµµµµ ÅÅ ÅÅÁÁÁÁŠŠŠŠ ÏÏ ÏÏϑϑϑϑ ss ss%%%% 55 55ΘΘΘΘ yy yy‰‰‰‰ ÎÎ ÎÎ//// 55 55>>>> ÉÉ ÉÉ‹‹‹‹ xx xx.... �  )18 : يوسف(  
  !برادرانش جامة او را با خون دروغين آوردند

ماند كه كدام بخش از سخنان وي   متحير مي نيز انسان واقعاًنويس سيرهدربارة بيانات 
  :  ايشان متأسفانه مصداق ! چرا كه بناي استوار!را اصالح كند؟

� îî îîππππ tt ttƒƒƒƒ ÍÍ ÍÍρρρρ%%%% ss ss{{{{ 44 44’’’’ nn nn???? tt ttãããã $$$$ yy yyγγγγ ÏÏ ÏÏ©©©©ρρρρ áá áá���� ãã ãããããã �  )259 : بقره(  
  : زيرا ! است يعني خراب اندر خراب است

و ! شود، حالش معلوم شد  روايت عائشه كه زير بناي بحث نويسنده شمرده مي:اوالً
نصيبش از اصالت و صحت مشخص گرديد و جناب نويسنده اگر روايت شناس بود، 

داد و از اين بحث  وانشناسي بخود نمياساساً زحمت تطبيق روايت مزبور را با اصول ر
   !كرد صرف نظر مي
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: قرار دارد مانند » وحي«تر از  تحقيق از ماهيت اموري كه در مراحل پايين : ثانياً
ها، امروز در روانشناسي جايي ندارد   و امثال اينپاتي هيپنوتيزم، مانيتيزم، روشن بيني، تله

هاي فراتر از روانشناسي از آنها بحث  يعني در پژوهش» پاراپسيكولوژي«بلكه در 
كساني رو   شود تا چه رسد به ماهيت وحي و نزول ارواح مقدس بر پيامبران، از همين مي

 23هاي محدود روانشناسي بسنجند مانند نويسنده  خواهند اين حقايق را با قالب كه مي
  ! شوند ميهاي عجيب و غريب گرفتار  سال به لغزش

رغبت شديد به : [نويسد  مي! يسنده در آغاز تحليل روانشناسانة خوداينكه نو : ثالثاً
 آيا اين قاعده بصورتي كه اداء ]!آورد امري آن امر را بصورت ظهور و واقع شده در مي

العاده، راه   كوهنورداني كه در سرماي فوقشده، يك قاعدة مطلق و علمي است؟ و مثالً
ت شديد به حرارت داشتند فوراً احساس گرما  رغباز آنجا كه! را گم كردند و خشكيدند

  ! در ايشان پديد آمد و نجات يافتند؟

صورت آرزوي مردي كه : [نويسد  اينكه نويسنده در پي قاعدة مذكور مي : رابعاً
راستي اين موضوع در كدام بخش از گزارش ....] به موضوعي انديشيده قريب سي سال 

 عائشه گفته ام المؤمنينكجا !  كذايي تطبيق كنيم؟عائشه آمده است تا ما آن را با قاعدة
 رغبت شديدي به دريافت وحي و وصول نبوت داشت بطوري �است كه پيامبر اسالم

آيا آن همه اعتماد بگزارش ! كه قريب سي سال در اميد و آرزوي اين مقام بسر برد؟
ر و تطبيق قرار مورد تفسي! عائشه براي همين مقصود بود كه آنچه در روايت او نيامده

  ! گيرد؟

 چنان خالف انتظار �دهد نزول وحي براي پيامبر گزارش عائشه نشان مي : خامساً
! بود كه آن حضرت بر خود نگران شد و به خيال افتاد نكند به بيماري مبتال شده باشد

اي بسر برد البته با دست يافتن   سي سال در آرزوي حادثهيدانند كه اگر كس ولي همه مي
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مقصود، از شوق و شعف در پوست خود نخواهد گنجيد، نه آنكه بر خويشتن بترسد به 
دو امر متضاد را با يكديگر   ايننويس سيره پس چگونه جناب !و خود را بيمار پندارد

  ! دهد؟ تطبيق مي

 پيش از بعثت خود، اساساً �نص صريح قرآن داللت دارد كه پيامبر اسالم: سادساً 
  : خوانيم  به او برسد چنانكه مي» اب وحيكت«دي نداشت كه يام
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  .»تو اميدوار نبودي كه اين كتاب بسوي تو وحي شود«

مسلّماً [: كند كه   از كتابش اعتراف مي128 سال هم در صفحة 23و نويسندة 
ست ايمان داشته و آن را وحي خداوندي گفته ا  آنچه ميحضرت محمد به

 به زبان وحي و در كمال راستي خبر داده كه �اسالم بنابراين، پيامبر ]دانسته است مي
 مبني بر اينكه آن نويس سيرهاميد وحي و نبوت براي خود نداشته است پس ادعاي 

   !حضرت سي سال در آرزوي پيامبري بود چه معنا تواند داشت؟

شود كه   در كدام بخش از روايت عائشه ديده مي! با اهل كتابپيوسته تماس : سابعاً
ها چه ضرورتي داشته و براي چيست؟  آيا اين دروغ! بينند؟ ها آن را نمي زاده ديگر حالل

پس از اين گفتگو و پس از : [نويسد   سال بدنبال حديث عائشه مي23نويسندة ! آري
ديجه خانه را ترك كرده بسوي ورقه بن نوفل يابد، خ آنكه محمد آرامش خود را باز مي

مكّه بيزار و پيوسته پرستان  ورقه كه از بت. كند و حادثه را براي وي نقل ميشتابد  مي
(!!) ردك محمد را به تأمالت روحاني خويش و دوري از عادات سخيف قريش تشويق مي

 و محمد را به اشدبعيد نيست كه اين حادثه دليل توجه خداوندي ب: به خديجه ميگويد 
البته در متن گزارش عائشه اثري از اين عبارت ]! هدايت قوم خود مأمور فرموده باشد

ورقه پيوسته محمد را به تأمالت روحاني خويش و دوري از اثار سخيف [ :نيست كه
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 از ! بنا به رعايت كمال امانتنويس سيره و اين جمله را جناب ]قريش تشويق ميكرد
و ما در جزء نخستين از همين كتاب باندازة كافي دربارة ! اند  افزودهسوي خود بر آن

پيامبر اكرم با اهل كتاب سخن گفتيم و از ورقه و پيوندش با آن حضرت بحث رابطة 
  . كنيم كرديم و گفتار خود را در اين باره تكرار نمي

 سال 23 خود نويسندة! رفه حكايتي استرياضت كشي پيامبر در غار حراء طُ : ثامناً

گاهي رغبت شديد به تنهائي و دوري از [: نويسد   از كتابش مي39در صفحة 
 خلوت گزيني �پس براي پيامبر ]يدكشان مي) حراء(ي زندگي او را بدانجا غوغا

 ليهِ اهللا تعالي إببح«:  و در حديث عائشه نيز آمده است !مطرح بوده نه رياضت كشي
سيرة ابن هشام، القسم االول،  (»هوحدخلون ي من أليهِ إبح فَلَم يكن شيء أالخلوةَ
خداي تعالي عالقة به تنهايي در او بوجود آورد و چيزي را بيشتر «: يعني ) 234صفحه 

تَ«البته در گزارش عائشه از » درَاز آن دوست نداشت كه تنها بسر بتعبد«بمعناي » ثنُح «
تاريخي نيامده و رياضت كشي است كه در هيچ نيز ياد شده ولي اين معنا چيزي جدا از 

 روش مرتاضان و �دانيم در آيين پيامبر كسي گزارش نكرده است بويژه كه خوب مي
. وجه با كار ايشان موافقت نداشته است راهبان، ناپسند شمرده شده و آن حضرت به هيچ

ضان زندگي در آثار گوناگون آمده كه چند تن از ياران پيامبر خواستند به روش مرتا
! گيرم  روزي با يكديگر گرد آمدند و يكي از ايشان گفت من پيوسته روزه مي!كنند

سومي گفت من ! ديگري اظهار داشت من همواره شبها را براي عبادت بيدار خواهم ماند
 چون از تصميم آنها آگاه شد � پيامبر!گيري خواهم كرد براي هميشه از همسرم كناره

م خشاكُي ألنّذا أَما واهللا إِذا و كَم كَلتُ قُذينَ الَّمنتُأ«: فرمود همگي را گرد آورد و 
 بغِن رم فَساء النِّجوزَ و أَتَدرقُي و أَلّص وأُرُطِأُف وومصي أَنِ لكّهم لَتقاكُهللا و أَ
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تي فَنَّعن سلييعني )  و صحيح مسلم2صحيح بخاري، الجزء السابع، صفحة  (»ينّ مِس
ترسم و از  بخدا سوگند من بيش از شما از خدا مي! ييد كه چنين و چنان گفتيدشما«: 

گيرم و  گيريم و گاهي نمي كنم با وجود اين، گاهي روزه مي نافرماني او بيشتر پرهيز مي
كنم پس هر كس از راه و  خوابم و نيز با زنان زناشويي مي گزارم و هم مي هم نماز مي

 از سورة شريفة 87 و براي چنين مواردي آية !»يستروش من روي گرداند، از من ن
  : مائده نيز نازل شده است كه 
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هاي پاكيزه را كه خدا بر شما حالل كرده بر خويشتن حرام  اي مؤمنان، نعمت«
  .»مكنيد

 را چون مرتاضان پنداشتن، جز دور شدن از شيوة زندگي و �نابراين پيامبر اسالمب
 سال، تكرار 23دانيم حالت وحي بر پيامبر در مدت  عقايد او چيزي نيست بويژه كه مي

را اي  شده با اينكه در اين مدت پيامبر اكرم زندگاني اجتماعي بسيار پر حادثه مي
كرده است با اين  نشيني و رياضت كشي پيدا نمي تگذرانيده و فرصتي براي خلو مي

كرد پس اين  گرفت و پيامهاي قرآني را دريافت مي همه حالت وحي، پياپي او را فرا مي
  . توان مولود آن نسبت موهوم دانست حاالت را نمي

از آن فكر اشباع شده و سپس به شكل : [نويسد   سال مي23اينكه نويسندة  : تاسعاً
بگويم كه بايد ]! گيرد ظاهر گرديده است جان مي) اشراق(صطالح متصوفه رؤيا يا به ا

خود را در تطبيق گزارش عائشه با اصول روانشناسي نشان داده ورزي  بار ديگر غرض
  : خوانيم  است زيرا در آغاز حديث عائشه مي
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 ال كانَ فَومِي النَّ فِحةُالِا الصيؤ الرُّ الوحيِ منَ����ه رسول اهللا بِيلَ ما بدوأ«
يلّؤيا إري رقِلَ فَت مثلَا جاءسال عبارت مذكور را 23و خود نويسندة . »بحِ الص 

ه به وي دست آغاز وحي رسول، بشكل رؤياي صالح[: چنين ترجمه كرده است 
 هر چند اين ترجمه، دقيق نيست ولي به هر ] صبح روشن بودداد و مانند سپيده مي

شده  قدمة وحي بصورت رؤياهاي راست ظاهر ميحال نويسنده اعتراف كرده كه م
 و اساساً! گويد است، اما در تطبيق اين رؤياها با اصول روانشناسي كمترين سخني نمي

فه و متصو«بلكه بدون هيچ تحليلي به ! آورد راست بودن رؤياها را به روي مبارك نمي
قه بوده و بقول كتب زند، آري پيامبري كه مقدمة وحيش رؤياهاي صاد  گريز مي!»اشراق

السيرة الحلبية، الجزء االول، صفحة  (»ا كانَلّ إنامِي الم فِيئاًري شَال ي كانَفَ«  :سيره
چگونه ممكن » داد ديد بهمان صورت در بيداري رخ مي در رؤيا ميهر چه «: يعني ) 377

 و اگر !تر از مقدمات آن بايد باشد پندار و وهم شمرده شود؟ است متن وحي او كه قوي
از اشراق صوفيان، معنايي شبيه به رؤياي صادقه بنظر نويسنده آمده در اين صورت 
پيامبري كه به اعتراف خود نويسنده از اين مرحله گذر كرده چه مانعي دارد كه به رؤيت 

 اين ! اميننويس سيره چرا ان نائل شده باشد؟هپيك الهي و شهود حقايق پنهان در اين ج
به صفحة  (!به اجمال گذرانده و از حقيقت آن دم بر نياورده است؟مرحلة حساس را 

  ).  از بخش اول اين كتاب نيز نگاه كنيد216

صورتي از اعماق ضمير ناخودآگاه بيرون : [در مورد آنچه نويسنده آورده كه :  عاشراً
 و فشارد بحدي كه تاب خواند ولي هول به اين امر او را مي جسته و او را به اقدام مي

توان  دهد، ورنه توجيه ديگري نمي توان از او سلب شده حالت خفگي به وي دست مي
  معموالً! خفگي آن هم تا سر حد! بايد گفت كه هول به اقدام]!بر اين واقعه تصور كرد

آيد نه در لحظة تصور و  براي مردم ضعيف دل و بخصوص در مرحلة عمل پديد مي
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تصور آن كار، به خواهد به كاري خطير برخيزد با   مي و اگر قرار باشد كسي كه!پندار
 چنين شخصي بهنگام اقدام و عمل ناگزير از ترس، !حالت خفگي افتد يا مدهوش گردد

 اين اوصاف با روح سر سخت و قلب استوار  ولي آيا انصافاً!قالب تهي خواهد كرد
اش  ل درباره سا23پيامبر بزرگي كه خود نويسندة ! كند؟  تطبيق مي�رسول اكرم

حضرت محمد شجاع بود و هنگام جنگ بر كماني تكيه كرده [: نويسد  مي
كرد و اگر هراسي از دشمن بر جنگجويان  مسلمانان را به جنگ تشجيع مي

. ]شد شد محمد پيشقدم شده و از همه به دشمن نزديكتر مي اسالم مستولي مي
 اين بود نويس سيره بنابر اقرار از اين گذشته، نخستين، پيام وحي)  از كتاب40صفحه (

بخوان كه خداي تو . بخوان بنام خداوندت كه آفريد، انسان را از لخته خوني آفريد«: كه 
دانست تعليم  است، كسي كه از راه قلم بياموخت، به انسان آنچه را كه نميترين  بخشنده

 با آن قدرت �مشود كه پيامبر اسال آيا در اين فرمان، چه امر هولناكي ديده مي. »داد
 راستي اينست !روحي و شجاعت نفساني از ترس به حالت خفگي در افتاده باشد؟

در نخستين كلماتي : اي ديگر نيز بر اين ده ايراد بيافزايم   نكته!معناي روانكاوي علمي؟
)! از اعماق ضمير ناخود آگاه او بيرون جست : نويس سيرهو بقول (كه بر پيامبر القاء شد 

سخن رفته است، اگر اين كلمات را زادة آرزوهاي » قلم«آمرزش انسان بوسيله دربارة 
هاي دراز در اشتياق  ناچار بايد قبول كنيم كه آن حضرت مدتسي سالة پيامبر بشماريم 

برده است، در اين صورت چرا سي سال از آموختن  بسر مي! »زني لمخط آموزي و ق«
؟ و حتّي پس از ازدواج با خديجه و خط و در دست گرفتن قلم، خودداري ورزيد

 و عثمان و ديگران �چنانكه علي(فراغت از تالش معاش بفراگرفتن خط نپرداخت 
 از كتابش 92 سال در صفحه 23با آنچه نويسندة ! آيا اين اشتياق سي ساله! ؟)فرا گرفتند

تواتر و اجماع و قرائن عديده حاكي است كه حضرت محمد قادر [: نويسد كه  مي
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 از ايرادهاي گوناگوني كه به سراپاي سخن !سازد؟  چگونه مي]ه نوشتن نبوده استب
نويسنده آورديم اگر يكي هم وارد باشد گفتار ايشان را دربارة حادثه تاريخي بعثت بايد 

 و !افكند چه رسد بĤنكه همة ايرادها معقول و منطقي شمرده شود! »دان تاريخ زباله«به 
توانيم تحليل  شد باز نمي را هم بپذيريم با مالحظة آنچه گفته ام المؤمنيناگر گزارش 

و اگر فرض نماييم كه نويسنده .  تلقّي كنيم�نويسنده را تحليلي موافق با بعثت پيامبر
قصد خيانت در گزارش تاريخ را نداشته و تنها ناآگاهي در كار حديث و سيره وي را به 

بو الفتح  أوانيم خودداري كنيم زيرا بقولت خطا افكنده است باز هم از سرزنش او نمي
ستيب :   

  هقولُ تَديداً سوالًد قَجِم تَن لَفَإ
  

    
  داد سِدادِ السيرِن غَ عكمتُصفَ    

  

  :  شيرازي  سعديو بقول
  چون نداري كمال و فضل آن به

  

    
  ؟داري كه زبان در دهان نگه    

  

اي ناآگاه در اين فن  شته كه نويسندهچه لزومي دا! با وجود آن همه مباحث رنگارنگ
 !حرمتي قرار دهد؟ مان را دستخوش بيلها مس خطير وارد شود و مقدسات اصيل ميليون

  ! غرضي است؟ آيا اين كار شرط عقل و نمايندة انصاف و دليل بي
! هاي خود نويسنده در همين فصل براي تقويت خبر عائشه و تأييد روانكاوي

  : نويسد  خته و ميبگزارش ديگري دست آوي
و تحليل را موجه (!!) ديگري در اين باب هست كه اين فرض (!!) خبر معتبر [

نائم بنمط من  ناو أ(!!) جائني «: سازد و آن اينست كه محمد به خديجه گفت  مي
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كتب في قلبي كتاباًما من نومي فكانّ (!!) قرء وهبتإ: يباج فيه كتاب فقال الد« - 
اي از ديبا پيچيده بود براي  لي كه من خواب بودم كتابي را كه در پارچهدر حا) فرشته(او 

].! از خواب جستم و گوئي در قلبم كتابي نقش بست. من آورد و به من گفت بخوان
شوم كه حديث مورد بحث  پيش از هر سخني، اين نكته را يادآور مي)  كتاب44صفحة (

بازگو كرده و پيش  »بير بن زروةع«راي  است كه آن را ب»يرميد بن عبع«از مراسيل 
 سال همين 23نويسندة . از اين، دربارة اعتبار احاديث مرسل بقدر كافي سخن گفتيم
: در اصل حديث، بجاي [حديث نامعتبر را نيز بصورتي نيمه تمام و مغلوط آورده است 

  ]. آمده است) هببت(هبت : و بجاي ) فجائني جبرئيل(جائني 
 تقطيع شده، نه تنها گزارش عائشه را تأييد نويس سيرهست جناب اين خبر كه بد

گويد كه پيامبر در   زيرا خبر مذكور مي!دهد كند بلكه برخالف آن نيز گواهي مي نمي
 عائشه از رؤيت ام المؤمنينروايت با آنكه فرشتة وحي را ديده است،  !حالت رؤيا

مبر رؤيايي ديده و در خواب، فشاري  و اگر پيا!آورد  در بيداري سخن بميان مي�پيامبر
گرديد و كار  احساس كرده بود بديهي است با بيدار شدن از خواب، اثر آن رؤيا زائل مي

لي  عشيتخَ( بر جان خود بترسد و �مكشيد كه بگزارش عائشه، پيامبر اكر بدانجا نمي
نزد ورقه و براي تحقيق و مشورت ب!  پيامبر را تسلّي دهد� و خديجه!بگويد) فسينَ

 آيا همة اين ماجراها كه در خبر عائشه آمده براي رؤيايي بود كه حديث !بن نوفل رود
عبيد بن عآور، امري طبيعي است كه هزاران  رؤياي وحشت! كند؟ ير از آن حكايت ميم

شود تا اين پيامدها  اي غير طبيعي شمرده نمي شوند و حادثه انسان با آن روبرو شده و مي
 باشد بويژه براي شخصيتي شجاع و روحي پر توان آن هم در سنّ چهل  را داشته
   !سالگي

پس روايت تازه با گزارش عائشه موافق نيست چنانكه با مفاد قرآن كريم و گزارش 
 نويس سيرهديگر صحابه كه از نزول پيك وحي در بيداري خبر دادند نيز مخالفت دارد و 
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داند و خبر مخالف را موافق  يكديگر نميجديد هنوز معناي توافق دو خبر را با 
اي اگر جسارت ورزيده و در احوال روحي خاتم پيامبران و بر   چنين ناپخته!پندارد مي

  : نويسد  گزيدة جهانيان مي
و (!!) افكند  خستگي يك روز پر از تفكّر و تأمل او را به خواب خلسه مانندي مي[

شود و عظمت كار و اقدام  ظاهر مي(!!) ه در اين حالت خلسه و استرخاء آرزوهاي نهفت
 كافي است كه از سوي پيامبر حقاً)  از كتاب44صفحة ]! (اندازد او را به وحشت مي

  :  بگوييم �بزرگوار

إِذا أَو تتكذَ مصٍن ناقِتي مِم  
  

  !لُني كامِأَ لي بِةُهاد الشَّيهِفَ  
  

  ناقصي بشنيدي گر عيب مرا ز
  

  1!م ديديالبتّه نشاني ز كمال  
  

احوال اين خام انديشان مغرور، وحي مقدس الهي و رسالت عظيم پيامبران را با 
» رخاءستِإ«و » لسهخَ«كنند و آن را  قياس مي! نافرجام خود، آن هم در كنار منقل وافور

 !گيرند پندارند و كار پاكان عالم را قياس از دل ناپاك خود مي مي! حالي يعني سستي و بي
بينند كه وحي محمدي چهارده قرن است آفاق حكمت و معرفت  يشيند و نمياند و نمي

را زير ساية خود گرفته و فرهنگ عظيم و گسترده و شكوهمندي پديد آورده است كه 
قرآن كريم و سنّت «هزاران دانشمند اسالمي و غير اسالمي از چشمة جوشان آن يعني 

به تأثير اسالم در علم و فرهنگ و تمدن شوند و  برند و سيرآب مي بهره مي» مطهر نبوي
جهان اعتراف دارند، آيا همة اين بركات، مولود خواب و خلسه و ناشي از خستگي 

  ! انصافي زهي ناداني و بي! روزانه بوده است؟
 از كتابش 312در صفحة ! »دروغگويي و كم حافظگي« سال بحكم 23خود نويسندة 

  : نويسد  مي

_________________________________________________________________________ 

  . ت، از نويسنده اين كتاب استترجمه بي -1
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نظير تاريخ  نتشار و تسلّط اسالم يكي از حوادث بيپيدايش، رشد و نمو، ا[
  . ]است

را معلول » نظيرترين حوادث تاريخ بي«دهند كه  آيا مردم خردمند بخود اجازه مي
و آيا كسي كه چنين نسبتي را پذيرفته، خود ! آورند؟بشمار ! اشتباهي ناشي از خوابزدگي

   !به خواب فرو نرفته و رؤياي آشفته نديده است؟
  : نويسد   مي!نده، بعنوان آخرين تحليل روانشناسانه و علمينويس

يكي زندگاني عادي و ديگر : اين حالت براي اشخاصي كه دو نحو زندگي دارند [
صفحة ].! (افتد زندگاني در آفاق مجهول و نيم تاريك روح پر از اشباح خود، اتّفاق مي

  )  كتاب44
اند  چگونه توانسته! »لسه و استرخاءخ«آن هم در حالت ! »اشباح«داند كه  كسي نمي

شد، نه از جملة معلّمان و مربيان بود، نه  كسي را كه نه از حكماء و علماء شمرده مي
كرد، نه به قضا و دادرسي اشتغال داشت، نه قانونگذار و  سخنوري و شاعري مي

ت مردم ر جامعه بود، نه نظام معيشاآمد، نه فرمانده جنگ و زمامد سياستمدار بشمار مي
تبديل به انساني كنند سرشار از حكمت قرآني، و فنون تربيتي، و .... را بدست داشت 

سياسي، و هنر نظامي، و قدرت سخنوري، و تميز قضائي، و امتياز قانونگذاري، و ابتكار 
هاي دراز  ها بر باطن و ظاهر خلق، حكومت كود و مدت معيشتي كه آئين او قرنبرنامة 

  ! ؟.....ر را اداره نمايدهاي پهناو سرزمين
 در عمق روح خود استعداد فرا گرفتن همة اين �اگر بپذيريم كه پيامبر اسالم

امتيازات را داشته بايد قبول كنيم كه عاملي مثبت و خالق الزم بوده تا اين استعدادهاي 
آن بيان !  آيا اشباح رؤيايي!و ظهور برساند نه اشباح پندارينهان را بمرحلة فعليت 

اند و مخالفان اسالم را از آوردن كتابي  ابقه و معاني لطيف قرآني را به او آموختهس بي
   !اند؟ همانند قرآن ناتوان ساخته
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  1!اند؟ هاي صحيح قرآني را به پيامبر القاء كرده آن پيشگويي! آيا اشباح خيالي
 �امبررا كه در غزاوت صدر اسالم رخ مي داد بنفع پي معجزاتي !آيا اشباح پنداري

   2!اند؟ ترتيب داده
پنداشتند از سوي ارواح مقدس مورد  كند كه مي آري، تاريخ كساني را بما معرّفي مي

گيرند ولي در حقيقت چنين نبوده و فقط   ميشوند و از آنها مأموريت خطاب واقع مي
  اما اين عده با پيامبران خدا و برگزيدگان الهي از چند جهت تفاوت!كردند خيال مي

  . اساسي داشتند

مبتال بودند در حقيقت، » مخيله«افراد مزبور چون به عدم تعادل در نيروي :  آنكه اول

 در آنها بر »پردزاي خيال«رو  شدند از اين افرادي بيمار گونه محسوب مي

بويژه اگر كار بزرگ و مشكلي را (غلبه داشت و لذا در كار خود » گرايي عقل«
 كه به �بر خالف پيامبر بزرگ اسالم. خوردند كست ميش) گيري كرده بودند هدف

تصديق دوست و دشمن، نيروي عقل بر كارهايش غلبه داشت و با حسن سياست، 
نمود و  كرد و با قدرت تدبير شؤون گوناگون مردم را اداره مي نهضت خود را رهبري مي

دانش، كمال  وي با نزديكان و شاگرت انديشه نمايان بود و در رفتاراز سخنانش قو
داد  و پيروزي خود ميهايي كه دربارة شكست دشمن  شد و وعده خردمندي ديده مي

شود  نظري در دنيا پيدا نمي همگي به وقوع پيوست و امروز هيچ مورخ منصف و صاحب
 سال با اشباح 23كه او را انساني خيالباف و بيمار گونه و پريشان احوال بشمار آورد كه 

 ورزي،  سال با همة غرض23بينيم نويسندة  و لذا مي! ر بوده استموهوم سرگرم و درگي
  : نويسد  دربارة توان عقلي و قدرت مديريت آن حضرت مي

_________________________________________________________________________ 

  .  از جزء نخستين اين كتاب نگاه كنيد219-218-217به صفحات  -1
  .  گذشت203-202-201-200ذكر اين معجزات در جزء نخستين از همين كتاب ضمن صفحات  -2
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مردي به فراست و تدبير و دورانديشي حضرت ر كرد شود تصو چگونه مي[
 چنين دستگاهي را از هيچ بوجود آورده رسول، مردي كه از صفر آغاز كرده،

  )  از كتاب276 صفحة( .....]است

بدون [: كند كه  و باز دربارة شخصيت برتر و حسن تدبير آن حضرت اعتراف مي
ترين نوابغ سياسي و تحوالت اجتماعي بشر  هيچ ترديدي محمد از برجسته

اگر اوضاع اجتماعي و سياسي در نظر باشد هيچ يك از سازندگان تاريخ . است
  ) 15-14صفحة  (].كنند نميو آفرينندگان حوادث خطير با او برابري 

نظير بر او غلبه داشته، در  اگر ادعا كنيم چنين شخصيتي كه عقل و فراست و تدبير بي
عين حال مقهور اوهام و خياالتي بدون واقعيت بوده است بطوري كه در بهترين و پر 

گفته و مانند بيماران  هاي عمرش، روز و شب با اشباح موهوم سخن مي بارترين سال
گويي   آيا در اين ادعا دچار تناقض!فهميده كه گرفتار وهم و خيال است اني هيچ نميرو

  ايم؟  نشده

هاي غريب  افراد بيمارگونه يعني كساني كه در اوقات گوناگون، چهره:  آنكه دوم
هرگز ) با آنكه هيچ كدام واقعيت ندارد(شنوند  رسد و صداهاي عجيب مي بنظرشان مي

توانند باشند زيرا اشباح خيالي، معلوماتي در  موزگاران معرفت نميآورندگان فرهنگ و آ
آري، اينگونه افراد نه از معلّمان كتاب و حكمت ! آموزند خور اهميت به كسي نمي

شدند و نه از قانونگذاران دنيا بودند بلكه حداكثر، با شرح احوال دروني خود  شمرده مي
اما انبياء الهي . ر مسير تمايالت ايشان گام بردارندانگيختند تا د اي ساده دل را بر مي عده

اند چنانكه در  همواره منشأ هدايت و رشد فرهنگي مردم و مصدر آگاهي و بصيرت بوده
  : فرمايد  پر اهميت شمرده و مي را همين امر �قرآن كريم وظيفة پيامبر اسالم



 خيانت در گزارش تاريخخيانت در گزارش تاريخخيانت در گزارش تاريخخيانت در گزارش تاريخ

 

40404040

� !! !!$$$$ yy yyϑϑϑϑ xx xx.... $$$$ uu uuΖΖΖΖ ùù ùù==== yy yy™™™™ öö öö‘‘‘‘ rr rr&&&& öö ööΝΝΝΝ àà àà6666‹‹‹‹ ÏÏ ÏÏùùùù ZZ ZZωωωωθθθθ ßß ßß™™™™ uu uu‘‘‘‘ öö ööΝΝΝΝ àà àà6666ΖΖΖΖ ÏÏ ÏÏ ii iiΒΒΒΒ (( ((####θθθθ èè èè==== ÷÷ ÷÷GGGG tt ttƒƒƒƒ öö ööΝΝΝΝ ää ää3333 øø øø‹‹‹‹ nn nn==== tt ttææææ $$$$ oo ooΨΨΨΨ ÏÏ ÏÏGGGG≈≈≈≈ tt ttƒƒƒƒ#### uu uu 

öö ööΝΝΝΝ àà àà6666ŠŠŠŠ ÏÏ ÏÏ jj jj.... tt tt““““ ãã ããƒƒƒƒ uu uuρρρρ ãã ããΝΝΝΝ àà àà6666 ßß ßßϑϑϑϑ ÏÏ ÏÏ kk kk==== yy yyèèèè ãã ããƒƒƒƒ uu uuρρρρ || ||====≈≈≈≈ tt ttGGGG ÅÅ ÅÅ3333 øø øø9999 $$ $$#### ss ssππππ yy yyϑϑϑϑ òò òò6666 ÏÏ ÏÏtttt øø øø:::: $$ $$#### uu uuρρρρ ΝΝΝΝ ää ää3333 ßß ßßϑϑϑϑ ÏÏ ÏÏ kk kk==== yy yyèèèè ãã ããƒƒƒƒ uu uuρρρρ $$$$ ¨¨ ¨¨ΒΒΒΒ öö ööΝΝΝΝ ss ss9999 (( ((####θθθθ çç ççΡΡΡΡθθθθ ää ää3333 ss ss???? 

tt ttββββθθθθ ßß ßßϑϑϑϑ nn nn==== ÷÷ ÷÷èèèè ss ss???? �  )151 : بقره(  
چنانكه رسولي در ميان شما از خودتان فرستاديم كه آيات ما را بر شما «

آموزد و چيزهايي به شما  سازد و كتاب و حكمت بشما مي خواند و پاكتان مي مي
  .»دانستيد آموزد كه آنها را نمي مي

 در انقالب فرهنگي �سال به نقش بزرگ پيامبر اسالم 23بعالوه خود نويسنده 
  : نويسد  جامعة خويش اعتراف كرده و مي

هاي مختلف  باليد و حتي تيره قبل از اسالم، عرب به قبيله و نسب خود مي[
 در اين مفاخره پاي مكارم و فضائل هم در ميان .كردند بر يكديگر تفاخر مي

در تجاوز به ناموس ديگران  غارت و حتي ،آمد، برتري در زور، كشتن نمي
  وبود، تعاليم اسالمي اين اصل را منكر شد و وجه امتياز اشخاص برايمان

پس تعاليم و آموزشهاي پيامبر )  سال23 از كتاب 293صفحة  (....]تقوي قرار گرفت
 فرهنگ عرب را منقلب كرد و عادات ديرينة ايشان را دگرگون ساخت و از بود كه

پرست و دختركش و نادان، افرادي برجسته و با ارزش و خردمند  گروهي عرب بت
اي بمراتب برتر و نيرومندتر از گذشته پديد آورد و البته هيچ متفكّر  تربيت كرد و جامعه

بتواند فرهنگي نوين و !  رؤياهاي غارتواند بپذيرد كه اشباح خيالي و منصفي نمي
  . اجتماعي مترقي بوجود آورند و تحول در عقايد و افكار و اخالق جامعه ايجاد كنند

وجه با آيات  به هيچ! رؤيت اشباح دروغين و دستور گرفتن از آنها:  آنكه سوم
شأن «حكيمانة قرآن و نقش رهبري آن، مناسبت ندارد زيرا اغلب آيات برحسب 
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آمدند و در عين كلّيت و شمول خود، مشكالت  و حوادث جاري، بتدريج مي» ها لنزو
دادند و جامعة اسالمي را بسوي  ها، پاسخ مي كردند و به پرسش زماني را نيز حل مي
از طرفي، پيروي از قوة خيال و اشباحي كه از آن منبعث . نمودند نظامي برتر هدايت مي

نظم وافقت ندارد و اگر عقل، مقهور قوة خيال شود شوند با نظام زندگي انسان م مي

به و چه رسد ! زندگي اجتماعي شخصگردد، چه رسد به   مختل ميزندگي شخصي

   ! و بيمار گونه رهبرش باشدزندگي اجتماعي كه شخصي خيال پرورآن 
كند كه آيات قرآن از اشباح خيالي (!!)  سال فرض 23پس اگر كسي مانند نويسندة 

شود كه چگونه   مخيله بوده است با اين ايراد روبرو ميته و مولود طغيان قوةالهام گرف
اند جامعه را بتدريج و مرحله بمرحله بسوي نظامي برتر هدايت  اين آيات شريفه توانسته

كنند؟ آيا ايجاد نظم و تدبير امور، زاييده انحراف در نيروي خيال است يا نتيجه كمال در 
   !قوة عقل؟

 زيرا يا بايد پيامبر راستين اسالم !رسد بست مي  تازه، به بننويس سيرهت كه اينجا اس
داند و در  را بكلّي دروغگو شمارد كه اين فرض را خود او آشكارا باطل و مردود مي

گفته است ايمان   حضرت محمد بĤنچه ميمسلماً[: نويسد   از كتابش مي128صفحة 
هاي   و يا بايد تعاليم عاليه و تالش]استدانسته  داشته و آن را وحي خداوندي مي

 فرض كند كه اين نيز از درجة اعتبار ساقط و !مدبرانة پيامبر را مولود طغيان قوة خيال
  : ماند جز همان حقيقتي كه قرآن مجيد بيان داشته است  پس راهي نمي. باطل است

� öö öö≅≅≅≅ èè èè%%%% ………… çç ççµµµµ ss ss9999 ¨¨ ¨¨““““ tt ttΡΡΡΡ ßß ßßyyyyρρρρ ââ ââ‘‘‘‘ ÄÄ ÄÄ¨̈̈̈ ßß ßß‰‰‰‰ àà àà)))) øø øø9999 $$ $$####  ÏÏ ÏÏΒΒΒΒ šš šš���� ÎÎ ÎÎ ii ii//// ¢¢ ¢¢‘‘‘‘ ÈÈ ÈÈ dd dd,,,, pp pptttt øø øø:::: $$ $$$$$$ ÎÎ ÎÎ//// �  )102 : نحل(  
  .»بگو اين قرآن براستي روح القدس از سوي خداوند تو فرود آورده است«
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 بايد دانست كه بقول قرآن مجيد از »عقل منفصلي«آري، روح القدس را بمنزلة 

 را تنها در � آمده و بر ضمير پيامبر پرتو افكنده است، وحي محمدي»افق باالتر«

  : خوانيم   مي»نجم « چنانكه در سورة شريفةتوان تفسير كرد رابطه با اين حقيقت مي
  

� ÉÉ ÉÉΟΟΟΟ ôô ôôffff ¨¨ ¨¨ΨΨΨΨ9999 $$ $$#### uu uuρρρρ #### ss ssŒŒŒŒ ÎÎ ÎÎ)))) 33 33““““ uu uuθθθθ yy yyδδδδ ∩∩∩∩⊇⊇⊇⊇∪∪∪∪ $$$$ tt ttΒΒΒΒ ¨¨ ¨¨≅≅≅≅ || ||ÊÊÊÊ öö öö//// ää ää3333 çç çç7777 ÏÏ ÏÏmmmm$$$$ || ||¹¹¹¹ $$$$ tt ttΒΒΒΒ uu uuρρρρ 33 33““““ uu uuθθθθ xx xxîîîî ∩∩∩∩⊄⊄⊄⊄∪∪∪∪ $$$$ tt ttΒΒΒΒ uu uuρρρρ ßß ßß,,,, ÏÏ ÏÏÜÜÜÜΖΖΖΖ tt ttƒƒƒƒ 

ÇÇ ÇÇ tt ttãããã ## ##““““ uu uuθθθθ oo ooλλλλ ùù ùù;;;; $$ $$#### ∩∩∩∩⊂⊂⊂⊂∪∪∪∪ ÷÷ ÷÷ββββ ÎÎ ÎÎ)))) uu uuθθθθ èè èèδδδδ �� ��ωωωω ÎÎ ÎÎ)))) ÖÖ ÖÖ óó óórrrr uu uuρρρρ 44 44 yy yyrrrrθθθθ ãã ããƒƒƒƒ ∩∩∩∩⊆⊆⊆⊆∪∪∪∪ ………… çç ççµµµµ uu uuΗΗΗΗ ©© ©©>>>> tt ttãããã ßß ßß‰‰‰‰ƒƒƒƒ ÏÏ ÏÏ‰‰‰‰ xx xx©©©© 33 33““““ uu uuθθθθ àà àà)))) øø øø9999 $$ $$#### ∩∩∩∩∈∈∈∈∪∪∪∪ 

ρρρρ èè èèŒŒŒŒ ;; ;;οοοο §§ §§ ÏÏ ÏÏΒΒΒΒ 33 33““““ uu uuθθθθ tt ttGGGG óó óó™™™™ $$ $$$$$$ ss ssùùùù ∩∩∩∩∉∉∉∉∪∪∪∪ uu uuθθθθ èè èèδδδδ uu uuρρρρ ÈÈ ÈÈ,,,, èè èèùùùù WW WW{{{{ $$ $$$$$$ ÎÎ ÎÎ//// 44 44’’’’ nn nn???? ôô ôôãããã FF FF{{{{ $$ $$#### ∩∩∩∩∠∠∠∠∪∪∪∪ §§ §§ΝΝΝΝ èè èèOOOO $$$$ tt ttΡΡΡΡ yy yyŠŠŠŠ 44 44’’’’ ¯¯ ¯¯<<<< yy yy‰‰‰‰ tt ttFFFF ss ssùùùù ∩∩∩∩∇∇∇∇∪∪∪∪ tt ttββββ%%%% ss ss3333 ss ssùùùù 

zz zz>>>>$$$$ ss ss%%%% ÈÈ ÈÈ ÷÷ ÷÷ yy yy™™™™ öö ööθθθθ ss ss%%%% ÷÷ ÷÷ρρρρ rr rr&&&& 44 44’’’’ oo ooΤΤΤΤ ÷÷ ÷÷ŠŠŠŠ rr rr&&&& ∩∩∩∩∪∪∪∪ ## ## yy yyrrrr ÷÷ ÷÷ρρρρ rr rr'''' ss ssùùùù 44 44’’’’ nn nn<<<< ÎÎ ÎÎ))))  ÍÍ ÍÍνννν ÏÏ ÏÏ‰‰‰‰ öö öö6666 tt ttãããã !! !!$$$$ tt ttΒΒΒΒ 44 44 yy yyrrrr ÷÷ ÷÷ρρρρ rr rr&&&& ∩∩∩∩⊇⊇⊇⊇⊃⊃⊃⊃∪∪∪∪ $$$$ tt ttΒΒΒΒ zz zz>>>> xx xx‹‹‹‹ xx xx.... 

ßß ßßŠŠŠŠ#### xx xxσσσσ àà àà���� øø øø9999 $$ $$#### $$$$ tt ttΒΒΒΒ ## ##““““ rr rr&&&& uu uu‘‘‘‘ �  )11-1 : نجم(  
، آيد با تأكيد بر اينكه زيبايي و جاذبة اين آيات و نكات باريك آن در ترجمه نمي

  : توانيم آيات شريفه را چنين ترجمه كنيم  مي
فرود آيد، كه هم سخن شما نه گمراه شده و نه ) از افق(سوگند به ستاره چون «

سخن او جز وحي كه به . گويد بباطل گراييده است، و نه از سر هوي سخن مي
) پيكي. (بس نيرومند بدو آموخته است) پيكي(آن را . رسد هيچ نيست وي مي
. سپس نزديك شد و فرود آمد. نقص، كه در افق باالتر ظهور كرد ن و بيپر توا

 هر چه –تر رسيد، آنگاه وحي را به بندة خدا  تا به فاصلة دو كمان بلكه نزديك
  .»در دل وي نسبت بĤنچه رؤيت كرد دروغ راه نيافت. بود رسانيد

م تا بياوروضيح اين آيات عجيب و عميق اي در ت دانم چند كلمه مناسبت نمي بي
مالحظه شود كه قرآن مجيد در برابر مسئلة وحي چه ديدگاهي را به روي انسان گشوده 
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كنم تا اگر توفيق   موكول مي»قرآن تفسير بزرگ «است و تفصيل اين سخن را به
  . الهي يار شد به اعماق اين آيات بقدر توانايي سفر كنيم

 اختري و حركات آن را قابل در آغاز سورة نجم با سوگند به ستارة آسمان، نظام
) شود زيرا سوگند، همواره به اشياء مهم و محترم ياد مي(شمرد  احترام و اهميت مي

دهد  را از افق آسمان، مقدمة سخن قرار مي 1 فرود آمدن نجم يعني غروب ستارهضمناً
 بر تا دربارة نزول پيك وحي از افق باالتر سخن گويد كه اين هر دو، تابع يك فرمانند و

افقي كه پيك خداوند در آن . كند امر واحدي حكومت مي» تشريع«و » تكوين«نظام 

 از آن به »تكوير«ه است و لذا در سوره دظهور كرده فضايي پاك از هر گونه ظلمت بو

  :  تعبير شده »افق مبين«: 

� ôô ôô‰‰‰‰ ss ss)))) ss ss9999 uu uuρρρρ çç ççνννν#### uu uu uu uu‘‘‘‘ ÈÈ ÈÈ,,,, èè èèùùùù WW WW{{{{ $$ $$$$$$ ÎÎ ÎÎ//// ÈÈ ÈÈ ÎÎ ÎÎ7777 çç ççRRRR ùù ùùQQQQ $$   )23 : تكوير(  � ####$$
 در چنين افقي از اشتباه و خطا �دهد كه رؤيت پيامبر شان ميدر اين تعبير بكنايه ن

ظهور آن روح قدسي در جهان مادي بقول قرآن كريم به طريق تمثل . مصون بوده است
  : خوانيم  مي» مريم«گيرد همانگونه كه در سورة  صورت مي

� ŸŸ ŸŸ≅≅≅≅ ¨¨ ¨¨VVVV yy yyϑϑϑϑ tt ttFFFF ss ssùùùù $$$$ yy yyγγγγ ss ss9999 #### ZZ ZZ4444 || ||³³³³ oo oo0000 $$$$ ww wwƒƒƒƒ ÈÈ ÈÈθθθθ yy yy™™™™ �  )17 : مريم(  
  .»اني كامل بر مريم تجلّي كردآن روح مقدس، بصورت انس«

_________________________________________________________________________ 

  : تعبير شده است » فرود آمدن از افق«نيز از غروب ستاره به افول يعني » انعام«در سوره  -1

� $$$$ ££ ££ϑϑϑϑ nn nn==== ss ssùùùù ££ ££ yy yy____ ÏÏ ÏÏµµµµ øø øø‹‹‹‹ nn nn==== tt ttãããã ãã ãã≅≅≅≅ øø øø‹‹‹‹ ©© ©©9999 $$ $$#### #### uu uu uu uu‘‘‘‘ $$$$ YY YY6666 xx xx.... öö ööθθθθ xx xx.... (( (( tt ttΑΑΑΑ$$$$ ss ss%%%% #### xx xx‹‹‹‹≈≈≈≈ yy yyδδδδ ’’’’ ÎÎ ÎÎ nn nn1111 uu uu‘‘‘‘ (( (( !! !!$$$$ ££ ££ϑϑϑϑ nn nn==== ss ssùùùù ŸŸ ŸŸ≅≅≅≅ ss ssùùùù rr rr&&&& tt ttΑΑΑΑ$$$$ ss ss%%%% II IIωωωω 44 44==== ÏÏ ÏÏmmmm éé éé&&&& šš šš ÎÎ ÎÎ==== ÏÏ ÏÏùùùù FF FFψψψψ $$ چون شب « � ####$$
فرود آمد ) از افق(سپس چون آن ستاره ! اينست خداي من: اي را ديد گفت  بر او تاريكي افكند ستاره

  ) 79: نعام ا (.»....دارم فروروندگان را دوست نمي: گفت 
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كنندة وحي، ماليمت  ظهور روح القدس اغلب به شكلي است كه با دريافت ،بنابراين
اين عقل منفصل و گوهر نوراني به . يا تناسب دارد نه بصورت ملكوتي و اصلي خود

در او ارتباط يافته يعني پيام خدا را » دل«سوي بندة برگزيدة خدا بتدريج فرود آمده و با 

 تعبير »فؤاد«كانون ضمير و صفحة وجدانش إلقاء كرده است و قرآن از اين جايگاه به 

كمال در اين مقام، هيچ خطا و ناراستي و تزلزلي راه نداشته و پيام الهي با . نمايد مي
 ؤاد الفُبذَما كَ«: گويد  رو قرآن مي شده است از اينحضور و آگاهي دريافت 

تُفَأ. يأمارنَماروهع نچه رؤيت كرد دروغ راه «: ؟ يعني »ريلي مايĤدر دل او نسبت ب
 بهنگام وحي، از خود �؟ پيامبر»كنيد بيند جدل مي آيا شما با او بر سر آنچه مي. نيافت

  : رسد كه  رفته است و لذا به او فرمان مي شده و اختيار از كف وي بيرون نمي بيخود نمي

� ŸŸ ŸŸωωωω uu uuρρρρ öö öö≅≅≅≅ yy yyffff ÷÷ ÷÷èèèè ss ss???? ÈÈ ÈÈββββ#### uu uu öö öö àà àà)))) øø øø9999 $$ $$$$$$ ÎÎ ÎÎ////  ÏÏ ÏÏΒΒΒΒ ÈÈ ÈÈ≅≅≅≅ öö öö6666 ss ss%%%% ββββ rr rr&&&& ## ## || ||ÓÓÓÓ øø øø)))) ãã ããƒƒƒƒ šš šš���� øø øø‹‹‹‹ ss ss9999 ÎÎ ÎÎ)))) ………… çç ççµµµµ ãã ãã‹‹‹‹ ôô ôômmmm uu uuρρρρ �  
  )114 : طه(  

  .»پيش از آنكه وحي قرآني كارش به پايان رسد در خواندن آن شتاب مكن«
ياران و شاگردان او نيز .  با هشياري در امر وحي مراقبت داشته است�بنابراين پيامبر

 چگونگي وحي از كردند و گاهي دربارة با كنجكاوي به احوال آن حضرت توجه مي
همسر  سال گزارشي نادرست از 23از آنجا كه نويسندة . نمودند  پرسش مي�پيامبر

بينم من نيز گزارشي   در مورد نزول فرشتة وحي آورده، در اينجا مناسب مي�پيامبر اكرم
 چگونگي وحي نقل كنم و حديثي قابل اعتماد را در اين زمينه با موثّق از وي دربارة

  . مراه نمايمآيات قرآني ه
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اند كه   گزارش كردهعائشهمحدثان و مورخان اسالمي با اسناد خود از ام المؤمنين 

اي : ؟ »حي الوتيك اهللا كَيف يأيا رسولَ«:  از پيامبر پرسيد حارث بن هشام: گفت 
  رسد؟  رسول خدا، وحي چگونه بتو مي

 مفصي فَيلَ عهدشَ أَو ه وسِرَلج اةِلَلص صثلَتيني مِ يأحياناًأَ«: پيامبر پاسخ داد 
ي و قَنّعد وعيتع ما قالَنه حياناً أ، وتَ يلُثَّملي لَ المأ فَكصحيح . (»ولُقُعي ما ي

 و 132 و طبقات ابن سعد، القسم األول، صفحة 3-2بخاري، الجز، األول، صفحة 
  ) ديگران

رسد و اين  چون طنين زنگ بمن مي)  آواييدر خالل(گاهي از اوقات، وحي «: يعني 
شود و آنچه  ترين حاالت وحي بر من است، سپس آن حالت از من برطرف مي سخت

گويد و  گردد و با من سخن مي و گاهي فرشته برايم متمثّل مي. ام گفته شده ضبط كرده
  . »كنم آنچه گويد حفظ مي

يعني اتصال ) لرسنه م (است» دسنَم«شود حديثي  اين حديث چنانكه مالحظه مي
 رسد، بعالوه عائشه در سنيني آن را شنيده كه كامالً  مي�سند دارد و به خود پيامبر اكرم

به اتّفاق مورخان، در روز » حارث بن هشام«چنين مسائلي را در يابد زيرا توانسته  مي

الستيعاب في ا«:  در كتاب سير اندلُ الببدِبن ع إفتح مكّه اسالم آورده است چنانكه

 من  و كانَهسالم إنَس و حتحِ الفَ يوممسلَأ«: نويسد  دربارة او مي» معرفه االصحاب
وي در «: يعني ) 302القسم االول، چاپ مصر، صفحة ( »مهِ و خيارِحابةِ الصالءِضَفُ

» روز فتح مكّه، اسالم آورد و مسلمان نيكي شد و از فضالء صحابه و نيكان ايشان بود
 به لفظ �ؤال حارث بن هشام نيز در روزگار مسلمانيش بوده بدليل آنكه با پيامبر اكرمس

 سخن گفته است و در اين زمان، ام المؤمنين عائشه به سنّ رشد »يا رسول اهللا«: 
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 �بنابراين گزارش، پيامبر اكرم. رسيده و از فهم و ذكاوت كافي، برخوردار بود
و (شنيده  كه آوايي چون طنين زنگ ميده است ترين حالت وحي را حالتي شمر سخت

هوش شدن  پس داستان بي) شده است بر او خوانده مين آيات قرآاز ميان طنين مزبور، 
   !ز كه از خود عائشه رسيده نمي سازدينبا اين گزارش ! پيامبر از فشار وحي

ي كه  و بيانسيمايي كه در قرآن كريم از وحي نبوي ترسيم شده چنان بود كه گذشت،
 بخواهد تحقيق و ياگر كس.  رسيده نيز چنين است�در حديث شريف از پيامبر اكرم

دربارة وحي آورد بايد آن را بر اين بنياد، استوار كند نه آن كه آراء اين و آن را تفسيري 
   !ل جويدند توس يا به روايات مرسل و مقطوع الس!دربارة وحي پيامبر بياورد

اين وحي است بنگرد و بياد آورد به قران كريم كه محصول و هر گاه كسي با تأمل 
 مردي امي و درس ناخوانده بوده و از صناعت شعر آگاهي نداشته تا �كه پيامبر اسالم

دانسته تا حكمت و قانون بياورد، شك  سخن خود را بيارايد و فلسفة نظري و علمي نمي
ه و ت أصيل و عميقش، ساختسابقه و بديع و حكم كند كه قرآن مجيد با نظم بي نمي

بويژه كه با گذشت روزگار، . پرداختة پيامبر نيست و خاستگاهي جز وحي الهي ندارد
انگيز از قرآن بدست آمده است كه اعجاز آن را بيش از پيش اثبات و  اسراري شگفت

، دانشمند بزرگ مصري، عبدالرّزاق نوفلمثالً در روزگار ما دكتر . كند تقويت مي

اي را در آن كشف كرده است كه   تازهنظام عددي قرآن كريم دريافته و عجائبي از
عبدالرّزاق نوفل در كتاب . كند اي ثابت مي خدايي بودن قرآن را بر هر طفل ابجد خوانده

 كه بتوفيق پروردگار متعال، اين » الكريمرآنِلقُدي لِدالع عجازاإل«گرانقدر خود بنام 
دهد  ام نشان مي ه و به تصحيح و تكميلش اهتمام ورزيدهبنده آن را بپارسي ترجمه كرد

اند كه بطور شگفتي از حيث  هاي متناسب و گوناگوني در قرآن مجيد تكرار شده كه واژه

 بار آمده و از كلمة 115 در قرآن »دنيا«كلمة :  بعنوان نمونه !برابرندشمارش با يكديگر 
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 در »مالئكه« و »شياطين«هاي   تعداد واژه! مرتبه ياد شده است115 نيز »آخرت«

با مشتقّات » فساد«و » نفع«. اند  مرتبه وارد شده88قرآن با يكديگر برابرند زيرا هر كدام 

 و مشتقات آن دو، در »بركات« و »زكات«.  بار در قرآن آمده است50خود هر يك 

ا ب» لسان«اند و  برابر آمده» نور«با » عقل«شمارش با يكديگر متساويند چنانكه 

بمعناي اسيران متساوي است و » سريأ«بمعناي جنگ با » حرب«و نيز » موعظه«

با » جزاء«و » صبر«با » شدت«و » مساجد«با » دين«و » جهاد«با » مسلمين«همچنين 

 و ها، بمعني قلب» ةدئأف«بمعني مغزها با » لبابأ«و » حكمت«با » قرآن«و » مغفرت«

بمعني » ردب«يعني گرما با » رّح«اي زمستان، بمعن» شتاء«بمعناي تابستان با » صيف«
كه (اند  سرما، و لغات متناسب و فراوان ديگري در سراسر قرآن بطور متساوي نازل شده

اينجا است كه بايد اعتراف كرد پيامبر اسالم ) توان ديد تفصيل آنها را در كتاب مذكور مي
 سال بر مردم خوانده 23ها در طي  كه آيات قرآن را به تناسب رويدادهاي و پرسش
اي سخن گويد كه تعداد كلماتش با  است، ممكن نبود بدون وحي الهي بتواند بگونه

را دفع » تصادف«ها، شبهة  بويژه كه تناسب و فراواني اين تساوي! يكديگر برابر آيند
ها را  اين واژه! كند و اگر كسي چنين پندارد كه پيامبر درس ناخوانده با محاسبة دقيق مي

خود را تباه ترديد پيامبر، رنج   بكار برده است بايد بداند كه در آن صورت بيمتساوياً
ساخت و آن را امتيازات قرآن و دليل اعجاز آن  كرد و اين برابري را فاش مي نمي
شمرد، ولي در اين مورد كمترين اثري از آن حضرت و ساير مسلمانان صدر اسالم  مي

 پس اينكار را از !خبر بوده است  از اين امتياز قرآني بينرسيده و جهان اسالمي تاكنون
نبايد دانست و ) !حقيقت  تازه، از اشباح خيالي و بينويس سيرهو يا بزعم (خود پيامبر 

قرآن را كتابي باالتر از پندارهاي كودكانة فالن روانشناس ملحد غربي يا پيروان او در 
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گفت خود مانند قوانين ستارگان، حساب اين كتاب يگانه، در نظام ش.  بايد شمرد!شرق
هاي متناسبش بهمراه دارد و از سوي  شده و دقيق است و نظم رياضي عجيبي را در واژه

  : همان قدرت شكوهمندي نازل شده كه نظام نجومي را سامان بخشيده است 
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   !تأخير وحي
 سال در پي گفتار پيشين، موضوعي را دستاويز ادعاي نادرست خود قرار 23نويسندة 

 و !شود  شمرده مي�هاي اصالت وحي محمدي اده است كه آن موضوع از نشانهد
آيد و هر حادثة مثبتي در ذهن او   مي!شگفتا كه هر نشانة حقّي، بنظر او گواه فريب

، وي را از رؤيت حقايق بازداشته و »واژگونه بيني« و اين !كند رويدادي منفي جلوه مي
  . و خيالپردازي جلوه داده استوحي راستين را در ديدة او، بيماري 

   زخال لبم غير از اين نديد!صاحبنظر نگر
  

  1اند  نشانده زخميخم سياهيكاندر ر!  
  

_________________________________________________________________________ 

  . هاي ستارگان سوگند به غروب گاه -1
همان . كه اين نامه، قرآني فرخنده و گرانقدر است) سوگند! (و اگر بدانيد، چنين سوگندي بس بزرگست

قرآني فرو . و جز فرشتگان پاك كسي را بدان كتاب دسترس نيست. قرآني كه در كتاب پوشيده عالم بود
مندرج بوده، خبر » كتابي ناپيدا«اين آيات، از اصل قرآن كه در . ان استفرستاده از سوي خداوند جهاني

هر جا هست بقول ! شايد در البالي امواج در فضاي باالتر باشد! دهد؟ كتاب مزبور در كجا است؟ مي
هاي قرآني را دريافته و  قرآن، جز مأموران خدا كسي را بدانجا دسترس نيست و پيك وحي از آنجا پيام

  .  القاء كرده است� مصطفيبه محمد
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افتاد تا آنجا كه وحي نبوي مدتي كوتاه به تأخير : اصل حادثه اين بوده است كه 
 بر او طعن زدند و آن حضرت جز شكيبايي و انتظار رحمت الهي، �دشمنان پيامبر

داد تا آنكه باران وحي خداوندي دوباره باريدن گرفت و فيض حق  شي نشان نميواكن
  از خود سخن�اي بود بر آنكه پيامبر و اين حادثه نشانه. بر روح مطهرش جاري شد

كه اگر جز اين بود با آن همه (او است   گراميفسِگويد و مبدء وحي، بيرون از نَ نمي
 سال، اين پيشامد و 23اما بگمان نويسندة )! آورد ها، چيزي از خود در آن مدت مي طعن

 اجازه بدهيد اصل حادثه را از زبان !! وحي داللت داردبودننظاير آن، بر نفساني 
پس از : [نويسد   جديد بياوريم و سپس داوري او را در اين باره ببينيم، مينويس سيره

اي ظاهر شد و نه  يگر نه فرشتهاين واقعه دوباره بيرون رفت و به غار حرا پناه برد ولي د
 يز آب خورنده،از اين هنگام شكّي چون ت.... رؤيائي دست داد و نه هم ندائي رسيد 

در وي پديد آمد (!!) يأس بر او غالب گرديد بحدي كه قصد انتحار. خورد جان او را مي
يجه او و چند مرتبه انديشة پرت كردن خويش از كوه در وي آمد، اما پيوسته ورقه و خد

 اين بي خبري و نرسيدن نداي غيبي كه در تاريخ اسالم به(!!) دادند  را آرام كرده اميد مي
طول كشيد (!!)  يا سه هفته و يا به روايتي سه سال مشهور است سه روز(!!) انقطاع وحي

  ) 45-44صفحة ]. (تا سورة مدثّر نازل شد و سپس ديگر وحي منقطع نشد
يف و ر كه در اين باره آمد بهمراه تح را روايتينويس سيره جناب !مطابق معمول

را تا پايان كتاب همچنان !  و شيوة مرضيه!تغيير گزارش كرده است و اين شغل شريف
   !دهد ادامه مي

 سال، 23آثار مطمئني رسيده است ولي نويسندة » ترت وحيفَ«البته دربارة تأخير يا 
س و با !سپارد  ديگر را به بوتة نسيان ميو آثاركند  همان روايت عائشه را تعقيب مي

  :  زيرا !ورزد وجود اين، از تحريف گزارش عائشه نيز دريغ نمي

                                                                                                                                                    

  . بيت، از نويسنده اين كتاب است -1
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ثم لم «: خوانيم  در بخشي از روايت عائشه كه دربارة تأخير وحي آمده مي : ًاوال
مسند احمد بن حنبل، چاپ دارالفكر،  (»ينشب ورقه ان توفي و فتر الوحي فتره

يعني )  و ديگران38و صحيح بخاري الجزء التّاسع، صفحة  232دس، صفحة المجلّد السا
از اين ! »...سپس چندي نكشيد كه ورقه وفات يافت و در وحي، فترتي پيش آمد«: 

عبارت بروشني فهميده مي شود كه فترت وحي پس از وفات ورقه رخداده است و 
كند و به او اميد پيامبر را آرام : ه بنابراين، ورقه در آن هنگام زنده نبوده تا بقول نويسند

اي خبر عائشه را معتبر شمارد و آن را با آب و  آيا اين خيانت نيست كه نويسنده!! دهد
 ديگري را كه در هيچ تاريخي پس بخشي از خبر را بر دارد و چيز س!تاب بازگو كند

   !نيامده، بجاي آن گذارد؟

 - ���� اهللاولُرس َنَزَي حتّح« :يابد  امه ميم المؤمنين بدين صورت ادگزارش اُ : ثانياً
نا غَلَفيما ب–دا مِ غَزناً حكَ راراً مِنهرَتَي يي مِدما لَّكُ فَبالِ الجِقِواهِ شَوسِؤُن ر

 د يا محمه لَقالَ فَ���� جبرئيلُهي لَدب تَنه مِهفس نَيلقِي يكَ لِلٍ جبذروةِوفي بِأَ
   » ....عرجِي فَ����هفس نَرُّقِ و تَهشُأ جك ذلِنُكُسي فَاًقّ ح اهللاِ رسولُكنَّإِ

بطوريكه )! بنابر آنچه بما رسيده(تا آنجا كه پيامبر خدا سخت اندوهگين شد «: يعني 
هاي بلند بپايين بيفكند، پس هر بار كه به باالي   كوهخواست خود را از قلّة چند بار مي
اي : گفت  شد و مي رتاب كند جبريل بر او نمايان ميآمد تا خود را از آن پ كوهي بر مي

شد و  آنگاه رسول خدا از بيم و نگراني آسوده مي. محمد، تو براستي فرستادة خدا هستي
  . »گشت گرفت و باز مي جان وي آرام مي

شود در اين گزارش بتصريح آمده است كه در دوران فترت  چنانكه مالحظه مي
يافت و آرام  گشت و به رسالت خود اطمينان مي روبرو مي با پيك الهي �وحي، پيامبر

 صحيح رو، شارحِ  و از اين!ا دلداري دهند او ر�گرفت، نه آنكه ورقه يا خديجه مي
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حي آن نيست كه جبرئيل بر مراد از فترت و«: گويد  مي» سقالنير عجابن ح«بخاري 
ر آن حضرت به تأخير  مقصود آنست كه تنها نزول قرآن بآمد،  فرود نمي�رسول خدا

قيچي مبارك را بدست گرفته و !  با يك دنيا صداقت! اميننويس سيره اما»  بود1افتاده
 كه خواسته، گذاشته است واقعاً حديث را بريده و بجاي آن هر چه دل تنگش دنبالة

   !دست مريزاد

ه اصل گزارش عائشه چنانكه مكرّر گفتيم صحت ندارد تا چه رسد به نسخ : ثالثاً
توان بر  اي كه مي قرينة تازه. ، كه با اصل هم برابر نيستنويس سيرهيعني گفتار ! بدل آن

 است كه در هيچ گزارش !!نادرستي روايت ام المؤمنين نشان داد همين افسانة انتحار
اي در اين باره به كسي نگفته است و عجب آنكه   كلمه�موثّقي نرسيده و پيامبر اكرم

پيامبر اسالم هنگام بازگشت از كوه «: اند   مورد اينكه برخي گفتهسال در 23نويسندة 
السالم عليك : گويد  شنيد كه مي مگر آنكه مي تگذش بر هيچ سنگ و درختي نميحراء 

اگر پيغمبر تك و تنها : [نويسد  از كتابش مي 46 بر آشفته و در صفحة !»يا رسول اهللا
اند  ت سايرين از كجا مستحضر شدهبيرون رفته و چنين صدائي بگوش وي رسيده اس

زيرا خود پيغمبر چنين مطلبي را بكسي نگفته است و حديثي مستند و معتبر در اين باب 
همين سخن را در  نيز عيناً  ما....] مخلوق قوة مخيله كساني است نيامده است پس طبعاً

م كه اگر بفرض، پرسي گردانيم و مي  سال بر مي23 به نويسندة !مورد قصد انتحار پيامبر
 با اينكه اند، پيامبر چنين قصدي داشته سايرين از كجا به نيت دروني آن حضرت پي برده

 چنين موضوعي را بكسي نگفته و حديثي مستند و معتبر در اين باب �پيامبر اكرم
  ! نيامده است؟

_________________________________________________________________________ 

ر خُّأَل تَ إليه بجيء جبرئيلَ ممدع ...  الوحيِرةِفتَ بِ المراديسلَ«: عبارت ابن حجر چنين است  -1
  . » فقط عليهِرآنِ القُنزولِ
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! تاما روايت عائشه، حقّاً در موضوع انتحار افسانه سرايي را به نهايت رسانده اس

ا      د غَيِالوح ةُترَ فَيهِلَت عذا طالَإفَ«: گويد  چرا كه در پي آنچه پيش از اين آورديم مي
: يعني  »ك ذلِثلَ مِه لَقالَ فَيلُبر جِهي لَدب تَلٍب جةِذرووفي بِإذا أَ، فَك ذلِثلِمِلِ
 پس !گرفت كشيد قصد انتحار را از سر مي ميازاهمين كه فترت وحي بر پيامبر بدر«

شد و سخني همانند سخن گذشته  رسيد باز جبرئيل بر او آشكار مي  كوهي ميچون قلّة
  ! »گفت باو مي
 گزارش نبايد خنديد كه پيامبر بر گزيدة خدا با اينكه فرشتة وحي ناي بر واقعاًآيا 

رفته است كه چرا  به قلّة كوه ميشده، بارها به قصد خودكشي  مكرّر بر او نازل مي
 و به رسالت او و چون فرشتة الهي بر وي فرود آمد! كند؟ اي بر او نازل نمي وند آيهخدا

گشت ولي دوباره به قصد خودكشي  داد موقّتاً منصرف مي از سوي خدا گواهي مي
 چنين انسان كم استقامت و ناپايداري با پيامبر مقاوم و آيا انصافاً! !شد  رهسپار كوه مي

 سال ناماليمات و 23همان پيامبر بزرگواري كه ! ارد؟سرسخت اسالم هيچ سنخيت د
اي سالم و  ها و فشارها را تحمل كرد تا توانست از مردمي فاسد و پراكنده جامعه شدت

متحد و نيرومند بوجود آورد و از هزاران انسان جاهل و ناشايسته، قهرمانان فضيلت و 
 سال به اين ويژگي رسول 23 كه خود نويسندة! پايداري در راه خدا بسازد؟ و شگفتا

  : نويسد   در جايي ديگر اعتراف كرده و مي�اكرم
رسوخ . از صفات مشخّص دعوت اسالم، پايداري و استقامت حضرت محمد است[

از آن هويدا است، هيچ مانعي محمد را از دعوت خود و استواري يك مقصد أعلي 
]. هزاء، و نه آزار ياران ضعيف اومنصرف نكرد، نه وعده و نه وعيد، نه تمسخر و نه است

  )  سال23 از كتاب 64صفحة (
آيا روحية چنين بزرگمردي با روحية كسي كه در روايت عائشه وصف شده قابل 

   !مقايسه است؟
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زد كه سزاوار او نبود بهنگام نزول آيات،   كاري سر مي�وانگهي هر گاه از پيامبر
  . شد رزش خواهي فراخوانده ميگرفت يا به آم  مورد عتاب قرار مي�پيامبر

  : فرمايد  مانند اينكه مي

� $$$$ xx xx���� tt ttãããã ªª ªª!!!! $$ $$#### šš šš����ΖΖΖΖ tt ttãããã zz zzΝΝΝΝ ÏÏ ÏÏ9999 || ||MMMMΡΡΡΡ ÏÏ ÏÏŒŒŒŒ rr rr&&&& óó óóΟΟΟΟ ßß ßßγγγγ ss ss9999 �  )43 : توبه(  
كه به جهاد (اجازه دادي  )متخلّفان از جنگ( چرا به ايشان !در گذردخدا از تو «

  .»؟)نيايند
  : فرمايد  و يا مي

� نبِذَر لِفِغْاستَ و55 : مومن(  � ك(  
  .!»اهت آمرزش بخواهو از گن«

با وجود اين، اگر فرض كنيم كه پيامبر در دوران تأخير وحي بارها تصميم به 
خودكشي گرفته بود، چرا در آياتي كه بالفاصله پس از دورة فترت آمده، آن حضرت 

 آيا قصد خودكشي بطور مكرّر، آن هم براي پيامبري بر گزيده، !مورد مالمت واقع نشد؟
  ! شود؟ اهميت شمرده مي اري ناچيز و بياز ديدگاه قرآن ك
 نيز بوقوع اين حادثه اعتماد نداشته و در ميان ،كه راوي حديث عائشه! جالب است

اين چيزي است كه در روايت : يعني !  را افزوده است)فيما بلغنا(: روايت خود، عبارت 
  ! داند بما رسيده و حقيقت آن را خدا مي
 چند بار پيش آمده و � سال رسالت پيامبر23ر طول از اينها گذشته، تأخير وحي د

 يعني تهمت به ام »حادثه إفك«اختصاص به اين مرحله نداشته است، چنانكه در 
 مدت يك ماه شكيبايي ورزيد و �نيز پيامبر) كه تفصيل آن خواهد آمد(المؤمنين عائشه 

 نيز »اب كهفاصح«و يا در مورد .  نازل شد»نور «رنج كشيد تا آيات سورة شريفة
آيات قرآن با مدتي تأخير و درنگ آمد ولي هيچ گاه پيامبر اكرم از اين تأخيرها لب به 
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در سورة كهف . از خود نشان دهد! شكايت نگشود، چه رسد بĤنكه واكنشي آنچناني
  : دهد كه   هشدار مي� به پيامبرمخصوصاً

� ŸŸ ŸŸωωωω uu uuρρρρ ££ ££ ss ss9999θθθθ àà àà)))) ss ss???? >> >> ôô ôô““““ (( (($$$$ tt tt±±±± ÏÏ ÏÏ9999 ’’’’ ÎÎ ÎÎ oo ooΤΤΤΤ ÎÎ ÎÎ)))) ×× ××≅≅≅≅ ÏÏ ÏÏãããã$$$$ ss ssùùùù šš šš���� ÏÏ ÏÏ9999≡≡≡≡ ss ssŒŒŒŒ #### ´´ ´´‰‰‰‰ xx xxîîîî ∩∩∩∩⊄⊄⊄⊄⊂⊂⊂⊂∪∪∪∪ HH HHωωωω ÎÎ ÎÎ)))) ββββ rr rr&&&& uu uu !! !!$$$$ tt tt±±±± oo oo„„„„ ªª ªª!!!! $$ $$#### �  
  )24-23 : كهف(  

ام خواهم داد مگر آنكه خدا در هيچ كاري مگو كه من قطعاً فردا آن را انج«
  .»بخواهد

كند كه سخن خود را دربارة كارهاي آينده  و با اين تعبير به آن حضرت القاء مي

، اين آية شريفه بĤن فسران و ديگر مطبريو بقول . همواره به مشيت الهي تعليق كن
اصحاب كهف سؤال كردند، آن حضرت  دربارة � اشاره دارد كه كساني، از پيامبرماجرا

د نيز با او كرد بگمان اينكه در روز بع كه مدتي بود هر روز پيك وحي را رؤيت مي
ار، ظاما برخالف انت!  جواب شما را خواهم دادفردا حتماً : ددا خيابد، پاس ارتباط مي

 در اين ايام، مشتاق و منتظر و اندوهناك �و پيامبر! مقدس پانزده روز تأخير كردوحي 
بهمراه بود تا آنكه پيك الهي فرود آمد و وحي خداوندي در روح پاك پيامبر درخشيد و 

در هيچ كاري مگو كه «: اين هشدار را نيز براي وي آورد كه » أصحاب كهف«ماجراي 
   1.»خدا بخواهد) اگر: بگويي (واهم داد مگر آنكه فردا آن را انجام خمن قطعاً 

توان تصور كرد پيامبري كه براي غفلتي كوچك بدينگونه تأديب  اينك، چگونه مي
 ولي !گرديده، بارها آهنگ خودكشي كند و هر بار توبة خويش را در اين باره بشكند

  ! كوچكترين اشاره و هشداري در قرآن مجيد براي او نيايد؟
يابد كه وحي  بيانديشد، به روشني و وضوح در مي» فترت وحي« كس در باري، هر

وجه در اختيار او نبوده است بلكه آن فيض قدسي، به وساطت روح  محمدي به هيچ

_________________________________________________________________________ 

  . هف از سوره ك24ذيل آيه ) جامع البيان في تأويل آي القرآن(تفسير طبري  -1
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كرد  رسيده و هر گاه حكمت الهي اقتضاء مي س از سوي پروردگار جهان به او ميدالقُ
گرفت تا  روزي مشيت خداوند تعلّق ميايستاد چنانكه اگر بفرض،  مدتي از نزول باز مي
كرد  گمان، وي همة آيات الهي را فراموش مي اش محو سازد بي قرآن را از روان بنده

  : همانگونه كه در قرآن شريف آمده است 

�  ÈÈ ÈÈ⌡⌡⌡⌡ ss ss9999 uu uuρρρρ $$$$ oo ooΨΨΨΨ øø øø⁄⁄⁄⁄ ÏÏ ÏÏ©©©© ¨¨ ¨¨ tt tt yy yyδδδδ õõ õõ‹‹‹‹ uu uuΖΖΖΖ ss ss9999 üü üü““““ ÏÏ ÏÏ%%%% ©© ©©!!!! $$ $$$$$$ ÎÎ ÎÎ//// !! !!$$$$ uu uuΖΖΖΖ øø øøŠŠŠŠ yy yymmmm ÷÷ ÷÷ρρρρ rr rr&&&& yy yy7777 øø øø‹‹‹‹ ss ss9999 ÎÎ ÎÎ)))) �  )86 : سراءاإل(  
  .!»بريم مي) از روان تو(يت وحي كرديم اگر بخواهيم آنچه را كه بسو«

 !بود و بس  خدايرساني بيش نبود و مؤثّر حقيق آري، در كار وحي، پيك خدا نيز پيام
  : خوانيم  چنانكه ضمن كتب تفسير مي

اش با   در آغاز مكالمه�پس از سپري شدن دوران فترت و نزول روح القدس، پيامبر

 قَ أشوا إليكنَ أَكنت : يلُبر جِفقالَ يكلَ إِقتي اشتَني حتّئتَما جِ«: وي گفت 
چندان بسوي من نيامدي «: يعني ....  1»كب رمرِأَا بِ إلّلُنزَّتَ، و ما نَ مأموربدي عولكنِّ

اي  من بيشتر شوق تو را داشتم ولي بنده: پيك خدا پاسخ داد ! تا مشتاقت شدم
  »  .....آيم فرمانبردارم و جز بفرمان خداوندت فرو نمي

ناآگاهانه تعبير كند و  تعبير مي! »انقطاع وحي«به » فترت وحي« تازه كه از نويس سيره
در صدد بر آمده است تا پس از ذكر حادثة ! دهد را به مسلمين نسبت مي» خود ساخته«

و اينك هنگام آن فرا رسيده كه تعليل عليل ! كند» تعليل«مزبور بگمان خويش آن را 
پس از آن رؤيا ظهور يا . انتقطاع وحي نيز قابل تعليل است[: نويسد  م، مي را ببيني!ايشان

 حالت التهاب و هيجان فروكش كرده، صورت گرفتن ،2اشراق، تشنگي روح گم شده
(!!) بايد  آرزوي چندين ساله نوعي سردي و خاموشي بر شعلة دروني ريخته است و مي

_________________________________________________________________________ 

  . 158تفسير آلوسي بغدادي، الجزء الثّالثون، صفحه  -1
  . كم شده، صحيح است -2
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(!!) زن خالي شدة برق را پر كند خت، مشك و يأس دوباره بكار افتد و تأمالت و تفكّرا
و آن محمد كه در اعماق اين محمد ظاهري خفته است بيدار (!!) تا محمد براه بيفتد 

  ).  كتاب45صفحة (!!)] (شود و به حركت آيد 
روي آورده است، نه يك ! فنّيهاي  به اين تعليل! شگفتا كه يك سناتور آنچناني

» عادت روزانه«گفتيم  مي به اين شيوه، بحث كرده بود ميكه اگر دو! باطري ساز اتومبيل
وي را به اين راه افكنده است ولي متأسفانه دربارة جناب سناتور از بكار بردن اين تعبير 

هاي نامربوط  علّت ديگري براي اين قياس» ورزي غرضكج نگري و «معذوريم و جز 
اديم، با وجود اين تجديد مطلع شناسيم، و پاسخ اين مهمات را در بيانات گذشته د نمي

  : گوييم  نموده و مي

صورت گرفتن آرزوي چندين ساله، نوعي  : [نويس سيرهكسي كه بقول جناب :  الًاو
يعني به آرزويش رسيده و خيالش ! بود] ريختهسردي و خاموشي بر شعلة درونيش 

 اين دو نظر با آيا! آسوده شده بود، چگونه از شدت اندوه بارها بفكر خودكشي افتاد؟
چون در اين مدت پيك وحي :  پاسخ دهد كه نويس سيرهيكديگر تناقض ندارند؟ اگر 

رسيد لذا آن حضرت دوباره اندوهناك گرديد كه مبادا نبوت و رسالتي در ميان  نمي
پيك : گويم ! نباشد و اين انديشه، آرامش وي را سلب كرد و او را بفكر خودكشي افكند

آمد و به  ش عائشه، در اين مدت مكرّر بر آن حضرت فرود ميوحي بتصريح گزار
اگر ! ها چه معنا دارد؟ د، پس اين پندار بافياد رسالت ايشان از سوي خداوند گواهي مي

در نظر آن حضرت آخر، من اين مطلب را قبول ندارم كه پيك وحي : نويسنده گويد 
! كنيد كه قبول نداريد  بيجا ميخيلي: گويم ! داد كرد و به رسالتش گواهي مي جلوه مي

ه و دو بنابر هوس و دلخواه شما ثبت ش! ها يا روايات، به اختيار جنابعالي مگر گزارش
ايد و در گزارش وي به نزول  شما سخنان خود را بر بنياد گزارش عائشه نهاده! شود؟ مي
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تان باقي پيك وحي در دوران فترت تصريح شده، بنابر اين هيچ راه گريز و فراري براي
  ! نمانده است

تواند به روايت عائشه اعتماد نشان ندهد و آن را انكار   سال مي23آري، نويسندة 
اين راه به روي او باز است، ولي در آن صورت تمام بناهايي را كه بر اين بنياد . كند

 �هاي خود به رسول اكرم نااستوار، ساخته بايد ويران كند و كمترين دليلي بر تهمت
   !دندار

! »آرزوي چندين ساله«پيامبر : گويد كه   سال مي23در مورد آنچه نويسندة  : ثانياً
نوعي سردي و خاموشي بر شعلة درونيش [براي نبوت داشته و نزول اولين وحي، 

پيش از اين گفتيم كه آن حضرت اميد وحي و نبوت بر خود نداشت و در ! است] ريخته
 نويس سيرهاديم و از قرآن كريم گواه آورديم، در اينجا با اين باره باندازة كافي توضيح د

گذاريم كه آن حضرت سالها در انتظار  و فرض را بر اين مي! كنيم جديد مماشات مي
كه از ( با نزول پنج آيه از سورة علق !پرسيم كه اين انتظار سي ساله ولي مي! بودنبوت 

چگونه با سرعت به خاموشي ) دگوي آفرينش انسان و تعليم او بوسيلة قلم سخن مي
بروايتي تا سه : و بقول او !  خالي شدمخزن برق فوراً: چگونه به تعبير نويسنده ! گراييد؟

  ! سال وحي نيامد؟
 پاسخ داد بطوريكه آن !آيا همان چند كلمه از سورة علق به آرزوهاي سي ساله پيامبر

ت آن احوال و دريافت رؤي! حضرت براي مدتي مديد، آرام و خاموش شد؟ يا بعكس
آن كلمات، پيامبر را به شوق و انتظار بيشتري افكند به اميد آنكه وحي مجدد مشكالتش 

 اش را در برابر خلق گمراه و ظيفههايش را پاسخ دهد و و را حلّ كند و كنجكاوي
  پرست روشن سازد؟ كداميك از اين دو سخن، معقولتر است؟  بت

شديد بسر برده با نيم جرعه آب گوارا، بكلّي آرام ها در تشنگي  آيا كسي كه مدت
آورده بايد اين بنابر پنداري كه نويسنده بميان ! افتد؟ گيرد يا بيشتر به آرزو و طلب مي مي
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 فرو �آمد كه عطش شديد پيامبر وحي پيش ميهاي  ، مدتي پس از رسيدن پيامتفتر
  ! لقنشسته بود، نه بالفاصله پس از نزول چند آية از سورة ع

! پس از نخستين وحي، پيامبر مانند مخزن برق، خالي شد: اظهار اين معنا كه  : ثالثاً
 توافق با مسلمانان در عقيده به يدر حقيقت نوع! و الزم بود دوباره پر شود و بكار افتد

كه از انرژي خالي گرديد ديگر  بدليل آنكه مخزن برق همين! چرا؟! وحي الهي است
 خود پر شود بلكه بايد انرژي تازه را از خارج تأمين كند، بهمين ممكن نيست از درون

قياس نيروي وحي نيز الزم بوده از خارج بر نفس مطهر پيامبر بتابد و دل و جانش را 
و اين همان عقيده ايست كه مسلمانان دربارة . دوباره به نور قرآن گرم و روشن سازد

بنابراين بفرض آنكه ما با . دانند ون پيامبر نميدارند و آن را برخاسته از در وحي ابراز مي
 همراه شويم و بخود اجازه دهيم كه وحي مقدس الهي را به برق و نويس سيرهجناب 

يابد و  شود كه نويسنده به مقصود خود دست نمي  باز هم مالحظه مي!!باطري تشبيه كنيم
س دوباره بكار افتد و بايد شك و يأ مي: [نويسد  شود زيرا مي گويي دچار مي به تناقض

شك و يأس و  پر واضحست كه ]!تأمالت و تفكّرات، مخزن خالي شدة برق را پر كند
و تفكّر، از امور دروني است و مخزن خالي برق، از نيروي بيروني بايد پر شود تأمل 

  ! بكار رفته است» قياس مع الفارق«پس در اينجا 
توان آورد   سال، بسيار مي23نويسندة با اين همه ما از اينگونه ايرادها كه بر 

گوييم زيرا قرآن مجيد بما  كنيم و شبهة او را بصورت ديگري پاسخ مي مينظر  صرف
  : دهد  دستور مي
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 فراخوان و اندرز نيكو) دانش استوار(مردم را به سوي راه خداوندت با حكمت «
  .»و با ايشان به نيكوترين صورت گفتگو كن

شك نيست . دارد باز مي) نابرتر(هاي ديگر  كه قيد اخير ما را از گفتگو به صورت
ن  نازل شده اطالعاتي را در اختيار آ�آياتي كه پس از دورة فترت بر پيامبر اكرم

خبر بود و اين معنا در خود آن آيات بتصريح آمده   از آنها بيحضرت نهاده است كه قبالً
  : خوانيم  يوسف ميمانند اينكه در آغاز سورة 

� ßß ßß øø øøtttt ww wwΥΥΥΥ 44 44ÈÈÈÈ àà àà)))) tt ttΡΡΡΡ yy yy7777 øø øø‹‹‹‹ nn nn==== tt ttãããã zz zz || ||¡¡¡¡ ôô ôômmmm rr rr&&&& ÄÄ ÄÄÈÈÈÈ || ||ÁÁÁÁ ss ss)))) øø øø9999 $$ $$#### !! !!$$$$ yy yyϑϑϑϑ ÎÎ ÎÎ//// !! !!$$$$ uu uuΖΖΖΖ øø øø‹‹‹‹ yy yymmmm ÷÷ ÷÷ρρρρ rr rr&&&& yy yy7777 øø øø‹‹‹‹ ss ss9999 ÎÎ ÎÎ)))) #### xx xx‹‹‹‹≈≈≈≈ yy yyδδδδ 

tt ttββββ#### uu uu öö öö àà àà)))) øø øø9999 $$ $$#### ββββ ÎÎ ÎÎ)))) uu uuρρρρ || ||MMMMΨΨΨΨ àà àà2222  ÏÏ ÏÏΒΒΒΒ  ÏÏ ÏÏ&&&& ÎÎ ÎÎ#### öö öö7777 ss ss%%%% zz zz ÏÏ ÏÏϑϑϑϑ ss ss9999 šš šš ÎÎ ÎÎ==== ÏÏ ÏÏ����≈≈≈≈ tt ttóóóó øø øø9999 $$   )3 : يوسف(  � ####$$
ما بهترين ماجراها را بنابر آنچه اين قرآن را بسويت وحي كرديم بر تو حكايت «

  .»نماييم و پيش از اين در شمار ناآگاهان بودي مي
  : خوانيم  يا در سورة هود مي

� šš šš���� ùù ùù==== ÏÏ ÏÏ???? ôô ôô ÏÏ ÏÏΒΒΒΒ ÏÏ ÏÏ !! !!$$$$ tt tt7777 // //ΡΡΡΡ rr rr&&&& ÉÉ ÉÉ==== øø øø‹‹‹‹ tt ttóóóó øø øø9999 $$ $$#### !! !!$$$$ pp ppκκκκUUUU ÏÏ ÏÏmmmmθθθθ çç ççΡΡΡΡ yy yy7777 øø øø‹‹‹‹ ss ss9999 ÎÎ ÎÎ)))) (( (( $$$$ tt ttΒΒΒΒ || ||MMMMΖΖΖΖ ää ää.... !! !!$$$$ yy yyγγγγ ßß ßßϑϑϑϑ nn nn==== ÷÷ ÷÷èèèè ss ss???? || ||MMMMΡΡΡΡ rr rr&&&& ŸŸ ŸŸωωωω uu uuρρρρ 

yy yy7777 ãã ããΒΒΒΒ öö ööθθθθ ss ss%%%%  ÏÏ ÏÏΒΒΒΒ ÈÈ ÈÈ≅≅≅≅ öö öö6666 ss ss%%%% #### xx xx‹‹‹‹≈≈≈≈ yy yyδδδδ �  )49 : هود(  
ها را نكنيم و پيش از اين، نه تو آ اين از اخبار غيب است كه بسوي تو وحي مي«

   .»دانستي و نه قومت از آنها آگاهي داشتند مي
  : و در سورة آل عمران آمده است 

� yy yy7777 ÏÏ ÏÏ9999≡≡≡≡ ss ssŒŒŒŒ ôô ôô ÏÏ ÏÏΒΒΒΒ ÏÏ ÏÏ !! !!$$$$ tt tt7777 // //ΡΡΡΡ rr rr&&&& ÉÉ ÉÉ==== øø øø‹‹‹‹ tt ttóóóó øø øø9999 $$ $$#### ÏÏ ÏÏµµµµŠŠŠŠ ÏÏ ÏÏmmmmθθθθ çç ççΡΡΡΡ yy yy7777 øø øø‹‹‹‹ ss ss9999 ÎÎ ÎÎ)))) 44 44 $$$$ tt ttΒΒΒΒ uu uuρρρρ || ||MMMMΨΨΨΨ ää ää.... óó óóΟΟΟΟ ÎÎ ÎÎγγγγ ÷÷ ÷÷ƒƒƒƒ tt tt$$$$ ss ss!!!! �  
  )44 : آل عمران(  

مريم و (كنيم و تو بنزد ايشان  اين از اخبار غيب است كه بسوي تو وحي مي«
  .»)تا ماجراي آنها را بداني(نبودي ) اطرافيانش

  : خوانيم  و در سورة قصص مي
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� $$$$ tt ttΒΒΒΒ uu uuρρρρ || ||MMMMΖΖΖΖ ää ää.... ÉÉ ÉÉ==== ÏÏ ÏÏΡΡΡΡ$$$$ pp ppgggg ¿¿ ¿¿2222 ÇÇ ÇÇ cc cc’’’’ ÎÎ ÎÎ1111 öö öö tt ttóóóó øø øø9999 $$ $$#### øø øøŒŒŒŒ ÎÎ ÎÎ)))) !! !!$$$$ oo ooΨΨΨΨ øø øøŠŠŠŠ ŸŸ ŸŸÒÒÒÒ ss ss%%%% 44 44’’’’ nn nn<<<< ÎÎ ÎÎ))))  yy yy››››θθθθ ãã ããΒΒΒΒ tt tt øø øøΒΒΒΒ FF FF{{{{ $$ $$#### $$$$ tt ttΒΒΒΒ uu uuρρρρ || ||MMMMΨΨΨΨ ää ää.... zz zz ÏÏ ÏÏΒΒΒΒ 

šš šš ÏÏ ÏÏ‰‰‰‰ ÎÎ ÎÎγγγγ≈≈≈≈ ¤¤ ¤¤±±±±9999 $$   )44 : قصص(  � ####$$
و تو در جانب باختر نبودي آنگاه كه فرمان رسالت به موسي داديم و تو از «

  .»نبودي) آن صحنه(گواهان 
  : فرمايد  باز مي

� $$$$ tt ttΒΒΒΒ uu uuρρρρ || ||MMMMΖΖΖΖ ää ää.... ÉÉ ÉÉ==== ÏÏ ÏÏΡΡΡΡ$$$$ pp ppgggg ¿¿ ¿¿2222 ÍÍ ÍÍ‘‘‘‘θθθθ ’’ ’’ÜÜÜÜ9999 $$ $$#### øø øøŒŒŒŒ ÎÎ ÎÎ)))) $$$$ oo ooΨΨΨΨ ÷÷ ÷÷ƒƒƒƒ yy yyŠŠŠŠ$$$$ tt ttΡΡΡΡ  ÅÅ ÅÅ3333≈≈≈≈ ss ss9999 uu uuρρρρ ZZ ZZππππ yy yyϑϑϑϑ ôô ôômmmm §§ §§‘‘‘‘  ÏÏ ÏÏ ii iiΒΒΒΒ šš šš���� ÎÎ ÎÎ ii ii//// ¢¢ ¢¢‘‘‘‘ uu uu‘‘‘‘ ÉÉ ÉÉ‹‹‹‹ΖΖΖΖ çç ççFFFF ÏÏ ÏÏ9999 

$$$$ YY YYΒΒΒΒ öö ööθθθθ ss ss%%%% !! !!$$$$ ¨¨ ¨¨ΒΒΒΒ ΝΝΝΝ ßß ßßγγγγ9999 ss ss???? rr rr&&&&  ÏÏ ÏÏ ii iiΒΒΒΒ 99 99ƒƒƒƒ ÉÉ ÉÉ‹‹‹‹ ¯¯ ¯¯ΡΡΡΡ  ÏÏ ÏÏ ii iiΒΒΒΒ šš šš���� ÎÎ ÎÎ==== öö öö6666 ss ss%%%% öö ööΝΝΝΝ ßß ßßγγγγ ¯¯ ¯¯==== yy yyèèèè ss ss9999 tt ttββββρρρρ ãã ãã �� ��2222 xx xx‹‹‹‹ tt ttFFFF tt ttƒƒƒƒ �  
  )46 : قصص(  

) اين آگاهي(را ندا كرديم اما ) موسي(و تو در كنار كوه طور نبودي آنگاه كه «
رساني به  رحمتي از خداي تو است تا گروهي را بيم دهي كه پيش از تو بيم

  .»سوي آنان نيامد، شايد كه پند گيرند
خالصة سخن اينست كه معلومات پيامبر از راه غيب به او رسيده و آنها را از كسي 

  : نشنيده و در كتابي نخوانده است چنانكه در مورد اخير تصريح شده 

� $$$$ tt ttΒΒΒΒ uu uuρρρρ || ||MMMMΖΖΖΖ ää ää.... (( ((####θθθθ èè èè==== ÷÷ ÷÷FFFF ss ss????  ÏÏ ÏÏΒΒΒΒ  ÏÏ ÏÏ&&&& ÎÎ ÎÎ#### öö öö7777 ss ss%%%%  ÏÏ ÏÏΒΒΒΒ 55 55====≈≈≈≈ tt ttGGGG ÏÏ ÏÏ.... �  )49 : عنكبوت(  
  .»خواندي و تو پيش از اين، هيچ كتابي را نمي«
نيست كه بدون شنيدن از علماي  اطالعاتي كه در قرآن مجيد آمده بصورتي از طرفي،

مذاهب و يا مطالعة كتب ديني و تاريخي بتوان بر آنها آگاهي يافت؛ مانند جزئيات 
زندگاني پيامبران و مبارزات آنها و تعاليم و احكامي كه آوردند و اختالفاتي كه پس از 

! » و تفكّرلشك و يأس و تأم«داند كه با  لي ميو هر عاق. ايشان پيش آمد و جز اينها
  !  نابغه و خالّق باشدها را بدست آورد هر چند آدمي، توان اين آگاهي نمي
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اين معلومات را از طريق تواند ادعا كند كه پيامبر اسالم   سال نمي23 نويسندة ضمناً
 درس ناخوانده زيرا آن حضرت را هم راستگو و هم! مباحثه و مطالعه بدست آورده بود

كند چنانكه بارها از قول او اين اعترافات را  و هم مؤمن به نبوت خويش معرّفي مي
ماند جز   تازه باقي نمينويس سيرهپس راهي براي . آورديم و نياز به باز گفتن آنها نداريم

  را اثر همان نوري بداند كه بر�آنكه به وحي الهي اذعان نمايد و اطالعات قرآني پيامبر
  : چنانكه در خود قرآن آمده است تابيده  وي مي

� $$$$ tt ttΒΒΒΒ || ||MMMMΖΖΖΖ ää ää.... ““““ ÍÍ ÍÍ‘‘‘‘ ôô ôô‰‰‰‰ ss ss???? $$$$ tt ttΒΒΒΒ ÜÜ ÜÜ====≈≈≈≈ tt ttGGGG ÅÅ ÅÅ3333 øø øø9999 $$ $$#### ŸŸ ŸŸωωωω uu uuρρρρ ßß ßß≈≈≈≈ yy yyϑϑϑϑƒƒƒƒ MM MM}}}} $$ $$####  ÅÅ ÅÅ3333≈≈≈≈ ss ss9999 uu uuρρρρ çç ççµµµµ≈≈≈≈ oo ooΨΨΨΨ ùù ùù==== yy yyèèèè yy yy____ #### YY YY‘‘‘‘θθθθ çç ççΡΡΡΡ ““““ ÏÏ ÏÏ‰‰‰‰ öö ööκκκκ ¨¨ ¨¨ΞΞΞΞ 

 ÏÏ ÏÏµµµµ ÎÎ ÎÎ//// �  )52 : شوري(  
) اين كتاب( ولي ما كتاب چيست و ايمان كدام است؟) اين(دانستي كه  تو نمي«

  .» ....كنيم  ميرا نوري قرار داديم كه با آن هدايت
 سال به صداقت و امانت و ايمان 23اين مطلب را نيز بيافزايم كه اعتقاد نويسندة 

من با اين بخش از سخن :  چيزي نيست كه جاي شبهه باشد تا كسي بگويد �پيامبر
 زيرا پيامبر ! سال موافقت ندارم و او در اين باره دچار اشتباه شده است23نويسندة 

داشت و در ميان قوم خود به داري شهرت  لت به راستگويي و امانتاسالم پيش از رسا

و در دوران رسالت نيز آن حضرت مظهر كامل راستي و پاكي . 1 بودمعروف» امين«
هايي از قرآن و تاريخ در اثبات صداقت آن بزرگوار  شد و ما در اينجا نمونه شمرده مي

  : كنيم  ارائه مي
 را مورد عتاب �بينيم كه پيامبر اي متعددي را ميه در ميان آيات شريفة قرآن، آيه

 از سورة مؤمن و آية نخستين از 55 از سورة توبه و آية 43مانند آية (قرار داده است 
صداقت پيامبر آيا اين نشانة )  از سورة إسراء و آيات ديگر75-74تحريم و آيه سورة 

_________________________________________________________________________ 

  .  نگاه كنيد30به بخش نخستين از همين كتاب صفحه  -1
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ب و مالمت وي همراه بود، كرد هر چند با عتا آيد كه هر چه را دريافت مي بشمار نمي
   !نهاد؟ خواند و در دسترس دوست و دشمن مي همه را آشكارا بر ديگران مي

يهوديان و د كه مورد اعتراض شدي) از بيت المقدس به كعبه(در ماجراي تغيير قبله 
دهد پيامبر نيز از  ماية شبهه براي برخي از مسلمانان بود، آياتي كه نازل شده نشان مي

  : فرمايد  له راضي بوده است چنانكه ميتغيير قب

� yy yy7777 ¨¨ ¨¨ΨΨΨΨ uu uuŠŠŠŠ ÏÏ ÏÏ jj jj9999 uu uuθθθθ ãã ããΨΨΨΨ nn nn==== ss ssùùùù \\ \\'''' ss ss#### öö öö7777 ÏÏ ÏÏ%%%% $$$$ yy yyγγγγ9999 || ||ÊÊÊÊ öö öö ss ss???? �  )144 : بقره(  
  .»گردانيم كه از آن راضي و خشنودي اي مي پس تو را به سوي قبله«

توانست دستاويز مخالفان  در اينجا رضايت پيامبر از تغيير قبله فاش شده و اين مي
 ولي !مايالت وي در اين كار دخالت داشته است نه امر الهيقرار گيرد و ادعا كنند كه ت

  . پيامبر راستين، اين معنا را كتمان نكرد

گرفتن «در كودكي وفات يافت، مرگ وي با » ابراهيم«هنگامي كه فرزند پيامبر يعني 
اما ! خورشيد بخاطر مرگ پسر پيامبر گرفته است: مقارن افتاد، گروهي گفتند » خورشيد

 من تانِمر آيإن الشّمس و القَ«: اي خواند و گفت  برخاست و خطبهآن حضرت 
 كرِوا إلي ذِعافزَ فَم ذلكأيتُذا رإِ فَياتهِح و ال لِحدٍ أَوتِم لِفانِخسِ، ال ي اهللاِآياتِ

 و طبقات ابن سعد، 87تاريخ يعقوبي، المجلّد الثاني، صفحة ( »لوةِ و الصلَّوج عزَّاهللاِ
  ). 58 و االستيعاب، اثر ابن عبدالبر الجزء األول، صفحة 91 صفحة القسم األول،

هاي خدايند كه نه بخاطر مرگ كسي  خورشيد و ماه دو نشانه از نشانه«: يعني 
گيرند و نه براي زندگي وي، پس چون كسوف و خسوف را مالحظه كرديد از راه  مي

  . »فروتني، خداي بزرگ را ياد كنيد و نماز گزاريد
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شمرد از اين   جايز ميآميز را مطلقاً   حتي دروغ مصلحت�د نيست كه اگر پيامبرتردي
كرد و براي آنكه اعتماد مردم را بيشتر جلب كند  برداري مي حادثه بنفع خويش بهره
  . نمود سخن يارانش را تأييد مي

در فتح مكّه، عثمان بن عفّان برادر رضاعي خود را كه خيانت بزرگي كرده و مهدور 
گفت و آن   آورد؛ عثمان دربارة عفو او با پيامبر سخن مي�دم بود به نزد رسول خداال

عبداهللا بن سعد بن ( برادر عثمان �حضرت مدتي خاموش بود، سرانجام پيامبر اكرم
خواستي كه او به كيفر   اگر مي!يا رسول اهللا: ياران پيامبر گفتند .  را بخشود)أبي سرح

إنّ النّبي «:  پاسخ داد � پيامبر!فرمودي اي مي اشاره) مبا چش(خويش رسد جا داشت 
بِلُقتُال ي آن حضرت فرمود ، واقدي و به تعبير !»ةاإلشار :»إنّ النّبيومِ ال يض« !

المغازي اثر واقدي، (! »دهد پيامبر، با اشاره و چشمك زدن دستور قتل نمي«: يعني 
 و سيرة ابن هشام، القسم الثاني، 59  و تاريخ طبري الجزء الثالث، صفحه332صفحة 

 »دراً غَري ذلك يهكأنَّ«: نويسد   واقدي پس از عبارت مذكور مي)4098صفحة 
 باندازة يك اشاره �آري، پيامبر خدا» شمرد اي مي گويي پيامبر اين كار را مكر و حيله«

يزه و خواست از راستي فاصله بگيرد و به فريب نزديك شود آيا چنين نفس پاك نمي
بينيم امروز  اين است كه مي! توان دروغگو و فريبكار شمرد؟ روح مطهري را مي

 اعتراف �به صداقت پيامبر اسالم)! از راست وچپ(ترين خاورشناسان دنيا  برجسته
و گمان شمرده   به اشتباه، خود را رسول خدا مي�پيامبر: كنند  دارند جز آنكه ادعا مي

 با همة ناباوريش چنانكه گلدزيهر و بهمين دليل است كه رسد كرده به او وحي مي مي
  : نويسد  نخستين آورديم ميدر جزء 
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وحي الهي شمرده شد و او از سر اخالص به يقين ) در روح محمد(اين تعاليم «

شناس  ، شرقپطروشفسكي و يا 1»رسيد كه وي بمنزلة ابزاري براي اين وحي است
  : گويد  روسي مي

شود اينست كه چگونه   مراتب دشوارتر شمرده ميئرك آن بهچيزي كه فهم و د«
معتقد شد كه پيامبر است و خداوند وي را مانند ديگر پيامبران عهد عتيق، ) محمد(

ل كرده هيم يعني توحيد را به عهدة او محوبرگزيده و رسالت و إحياي كيش قديمي ابرا
  ) 25اسالم در ايران، اثر پطروشفسكي، صفحة (» است

جناب خاورشناس، ترديد ندارد كه پيامبر اسالم به رسالت خود از سوي خدا ! آري
كند كه آن حضرت چگونه به اين باور و ايمان رسيده است؟  ايمان داشته ولي تعجب مي

  ) كنيم اي مي بزودي به پاسخ اين مسئله، اشاره(
اي  فة تازهو تح! اند شناسان با مشركان قديم همرأي و هم انديشه بنظر ما اين شرق

 ، و ما أنتكبذِّكَنا النُإنَّ«: گفت   مي�هم به پيامبر اكرم! ابوجهلاند، زيرا  نياورده
   !»هِ بِتئما جِ بِبذِّكَ ولكن نُبٍذِّكَمفينا بِ

آيي، اما پيامي را  كنيم و تو در ميان ما دروغگو بشمار نمي ما ترا تكذيب نمي«: يعني 
 آنجا كه كند، و قرآن كريم به همين سخن اشاره مي! »كنيم اي تكذيب مي كه آورده

  : فرمايد  مي
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  )33 : انعام(  

  .!»ورزند شمارند ولي ستمگران در برابر آيات خدا عناد مي آنان ترا دروغگو نمي«

_________________________________________________________________________ 

  .  نگاه كنيد68به بخش نخستين، صفحه  -1
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كه پيامبر اسالم  –اند   و ديگر مورخان نيز گزارش كرده– آورده در تاريخش طبري

 قريش بدور او گرد آمدند و !1»يا صباحاه«: رفت و فرياد كرد » صفا«در مكّه بر بلندي 
اگر من خبر دهم كه در دامنة اين تپه، : پرسيدند چه اتّفاقي افتاده است؟ پيامبر فرمود 

  : كنيد؟ گفتند  بول مي آيا قاند، سپاهي بر ضد شما فراهم آمده

»رَّماجپيامبر » ايم ما تاكنون هيچ دروغي از تو نشنيده«:  يعني !»ذباً كِبنا عليك

 در سعد ابن» دهم پس من شما را از عذابي سخت كه در پيش داريد بيم مي«: گفت 
 خداوند به من فرمان داده تا شما را كه نزيكترين«: افزايد كه پيامبر فرمود  مي» طبقات«

خويشاوندانم هستيد بيم دهم و من هيچ نفعي را در دنيا و آخرت برايتان تضمين 
آيا ما را ! هالكت بر تو باد«: ابو لهب فرياد زد ! »ال اله اال اهللا: كنم مگر آنكه بگوييد  نمي

 و 319تاريخ طبري، الجزء الثّاني، صفحة ! (؟.»اي همين سخنان، اينجا گرد آوردهبراي 
  )  و ديگران133، القسم األول، صفحة طبقات ابن سعد

و عادت به نظام » ماديگري«آري، ريشة تمام اين انكارها يكي است و آن تمايل بن 
 سال 23، گلدزيهر اطريشي، پطروشفسكي روسي و  أبو لهب مكّي!ظاهري دنيا است

اگر  (پذيرند رو وحي و نبوت را نمي همگي طرز فكر مادي دارند و از اين! نويس ايراني
 خود را يهودي و مثالًچه برخي از ايشان مايل نباشند به اين امر اعتراف كنند 

  )! نمايند مي
پرسيم اين همه تفاوت ميان آيات قرآن و كلمات ديگر  شناسان مي ما از اين شرق

   از كجا پيدا شده است؟) چه حديث و چه سخنان ديگر(پيامبر 
_________________________________________________________________________ 

» لسان العرب«خواست اعالم خطر كند، ابن منطور در  گفت كه مي اين سخن را عرب هنگامي مي -1
يا «گويي كسي كه فرياد : يعني ! »قد غشينا العدو: ن القائل يا صباحاه يقول فكأ«: يسد نو مي

  ! گويد دشمن ما را فرا گرفته است كشد مي مي» صباحاه
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 تازه و معلومات نوين به پيامبر حالت وحي چه بوده كه سبك: پرسيم  ما مي
   !بخشيده است؟ مي

نظام عددي و پيشگوييهاي شگفت قرآن از كجا سرچشمه گرفته : پرسيم  ما مي
   !است؟

 از ! داريم كه خاورشناسان نامسلمان– از اين قبيل –هاي گوناگون ديگر  ما پرسش
گويند كه هرگز با  ي سال سخني م23زيرا همانند نويسندة ! پاسخ دادن به آنها معذورند
پذيرد كه بالغت عجيب و  آيا هيچ خردمندي، از ايشان مي! عقل و علم سازش ندارد

معارف عميق و نظام عددي و اخبار غيبي و ديگر امتيازات قرآن، اثر بيماري و 
 سال 23 آيا پيامبر مسلمين مانند بيماران، پردازي و اختالل در قوة مخيله باشد؟ خيال

م و خياالت بوده است و با اين همه توانسته دست بچنان تحول عظيمي در گرفتار اوها
   !عالم بزند؟ آخر علم و انصاف شما كجا رفت؟
پيامبر اسالم چگونه توانست عقيده : پرسد  پطروشفسكي در حيرت فرو رفته و مي

   !، حائز مقام نبوت شده است؟1پيدا كند كه همچون پيامبران عهد عتيق

_________________________________________________________________________ 

سخن بميان » پيامبران عهد عتيق«اند كه پطروشفسكي چون از  آقاي محمد رضا حكيمي گمان كرده -1
كمك گرفتن از «رو به رسم  و از اين! وت آنها نهاده استآورده ناگزير بناي سخن را بر پذيرش نب

.... همانگونه كه آنان معتقد شدند كه پيامبرند : [اند   داده به وي پاسخ! »مسلمات خصم بر ضد خودش
ولي روشن است كه مقصود پطروشفكسي در اين ) 405اسالم در ايران، صفحه ] (محمد نيز چنين بود

شمرد بدانگونه كه انبياء عهد عتيق را، پيامبر  كه خود را پيامبر مي(بر اسالم است تشبيه، بيان ديدگاه پيام
كسي كه ارادتمند ! نه آنكه پطروشفسكي ديدگاه خودش را دربارة انبياء عظام بيان كرده باشد) دانست مي

ن عهد عتيق آورد؟ او را با  پيامبرا گواه مي» ...لودو يك فوير باخ و «ماركس و انگلس است و از كتاب 
  ! چه كار؟
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رشناس اين سؤال را بر قرآن مجيد عرضه كرده بود، قرآن در يك اگر جناب خاو
  : داد  جمله به او پاسخ مي

� ………… çç ççµµµµ tt ttΡΡΡΡρρρρ ãã ãã≈≈≈≈ yy yyϑϑϑϑ çç ççFFFF ss ssùùùù rr rr&&&& 44 44’’’’ nn nn???? tt ttãããã $$$$ tt ttΒΒΒΒ 33 33““““ tt tt tt ttƒƒƒƒ �  )12 : نّجم(  
   !كنيد؟ بيند جدل مي آيا با پيامبر بر سر آنچه مي

ديد و بدون درس آموختن   سال پيك مقدس خداوندي را مي23 �آري، پيامبر اسالم
گرفت؛  گشاي خود را از او مي هاي گره كتاب خواندن، معلومات عظيم قرآني و رهبريو 

   !پس چگونه نبوت خويش را باور نكند و آن را خواب و خيال شمارد؟
  : پيامبري كه مأمور بود بگويد 

� ’’’’ ÎÎ ÎÎ oo ooΤΤΤΤ ÎÎ ÎÎ)))) 44 44’’’’ nn nn???? tt ttãããã 77 77ππππ uu uuΖΖΖΖ ÉÉ ÉÉ ii iiYYYY tt tt////  ÏÏ ÏÏ ii iiΒΒΒΒ ’’’’ ÎÎ ÎÎ nn nn1111 §§   )57 : انعام(  � ‘‘‘‘§§
  .»من برهان روشني از سوي خداي خود دارم«
  : يا بگويد 

� (( ((#### þþ þþθθθθ ãã ãããããã ÷÷ ÷÷ŠŠŠŠ rr rr&&&& ’’’’ nn nn<<<< ÎÎ ÎÎ)))) «« ««!!!! $$ $$#### 44 44 44 44’’’’ nn nn???? tt ttãããã >> >>οοοο uu uu4444ZZZZ ÅÅ ÅÅÁÁÁÁ tt tt//// �  )108 : يوسف(  
  .»كنم من از روي بصيرت به سوي خدا دعوت مي«

   !؟چگونه در كار خويش به يقين نرسيده بود
 : امام صادق فرمود بايد شمرد چنانكه �، اعتقاد و يقين را از لوازم وحي پيامبراساساً

 ن مِأتيهِذي ي الَّكانَ، فَقار و الوكينةَ السليهِ علَنزَ، أَسوالً ربداً عذَخَتَّا اذَ إِ اهللاَنَّإِ«
اي را به رسالت  هنگامي كه خداوند بنده«: يعني  »هينِع بِراهذي ي الَِثلَ، مِ اهللاِلِبقِ

رسد مانند  فرستد و آنچه از سوي خدا بدو مي  اطمينان بر او فرو مي وبرگزيند آرامش
  : يا بقول قرآن مجيد » بيند يزهايي است كه به چشم خود ميچ

� $$$$ tt ttΒΒΒΒ zz zz>>>> xx xx‹‹‹‹ xx xx.... ßß ßßŠŠŠŠ#### xx xxσσσσ àà àà���� øø øø9999 $$ $$#### $$$$ tt ttΒΒΒΒ ## ##““““ rr rr&&&& uu uu‘‘‘‘ �  )11 : نجم(  
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در قلب پيامبر نسبت بĤنچه رؤيت كرد دروغ راه نيافت، يعني آنچه را كه ديد «
  .»با ديدة يقين و قلب استوار مالحظه كرد

شد و گرنه چگونه آن  ر از يقين ميكرد و سرشا پيك خدا را رؤيت مي �آري، پيامبر
داد و هيچ تطميع و تهديدي او را  همه پايداري و مقاومت در راه عقيده از خود نشان مي

اي نبود كه پطروشفسكي و  داشت؟ ولي البته اين رؤيت با آن ديده از دعوتش باز نمي
آب و «دنياي از آنجا كه در ! رفقاو مشكل كار اينجا است كه آقايان ! نگرند رفقايش مي

توانند بپذيرند كه  ندارند، نمي» اهل دل«برند و راهي به عالم معنا و جهان  بسر مي» لگِ
توانند قبول  نمي. است» !حيوان ممتاز«انسان در اوج روحانيت خود چيزي بيش از يك 

هايي لياقت  توانند باور كنند كه انسان نمي. كند كنند كه انسان ديدة ديگري هم پيدا مي
پيام دريافت كنند ) هاي او يا از پيك( خويش مربوط شوند و از او رند تا با آفرينندةدا

بيني مادي ايشان، انسان آفريدگاري ندارد و اين همه تدبير و هدفداري كه  زيرا در جهان
 و نور !شود هدف ماده شمرده مي در طبيعت مشهود است، زاييدة حركت كور و بي

در همين ) با همة فراخي و وسعت(و هستي ! تابد اده ميحيات و علم نيز از ظلمت م
  . شود محدود مي! چهار ديواري
توانستند   اگر در تنگناي افكار مادي گرفتار نشده بودند خيلي زود مي!اين رفقا

ط وحي و منزلگاه نور خدا بوده است ولي بنياد هبِ م�بفهمند كه كانون روح محمد
  . فهمند اس را اصالح نكنند از وحي و نبوت هيچ نميكارشان ويران است و تا آن اس

نيست ولي در ماديگري و گمراهي، چيزي  سال نيز هر چند ماركسيست 23نويسندة 
 مناسب است تا در پايان اين فصل به سخن وي باز گرديم و نشان !از ايشان كم ندارد

هاي ذهن او را  چه تازه غلبه دارد و درينويس سيرهدهيم چگونه فكر محدود مادي بر 
  . بروي فضاهاي ديگر بكلّي بسته است
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  م بر رسول خدا الس
  : نويسد  اش مي نويسندة كتاب در پي سخنان گذشته

در حاشية حديث عائشه راجع به كيفيت بعثت، نقل چند سطري از سيرة ابن اسحق [
ت هر گاه از بعثدر روزهاي قبل ....  سودمند است (!!)ياب خردمند براي مردمان نكته

هاي شهر در  شد و خانه هاي مكّه دور مي ضاي حاجت از خانهحضرت محمد براي ق
گذشت كه از آنها صدائي  گرديد بر سنگي و درختي نمي پيچ و خم راه از نظر ناپديد مي

 يكرد، كس پيغمبر به اطراف خود نگاه مي. السالم عليك يا رسول اهللا: خاست كه  بر نمي
بديهي است نه درسخت . ز سنگ و درخت چيزي پيرامون او نبودديد و غير ا را نمي

تواند سخن گويد و نه سنگ، بدين دليل آشكار كه آلت صوت در آنها نيست و به  مي
تر كه ذيروح نيستند تا فكر و اراده داشته باشند و آن را بصورت لفظ در  دليل مسلّم

  )  كتاب46-45صفحة ( .]آورند
تواند باشد، و نه   مي�ماية ايراد بر پيامبر گرامي اسالمنه ! اين سخنان سيره نگار

شود، و نه قابل اعتماد نبودن ابن اسحق  دليلي بر خطاي همة علماي اسالمي شمرده مي
:  نخست :دهد   سال بخوبي نشان مي23 اما سه چيز را در نويسندة !كند را اثبات مي

ورزي وي را  تناقض گويي و غرض:  دوم !نماياند ناآگاهي او را از متون اسالمي مي
   !دهد فكر بسته و محدود مادي را در او نمايش مي: سوم ! سازد آشكار مي

 باشد آنست كه �تواند دستاويزي بر ضد پيامبر اكرم اما دليل آنكه اين حديث نمي
 سال نيز به 23 بشكل قطعي ثابت نشده است و خود نويسندة �صدورش از پيامبر خدا

  : نويسد   مي47تراف كرده چنانكه در صفحة اين امر اع

  ]! حديثي مستند و معتبر در اين باب نيامده[
اند آنست كه صحت حديث  همة علماي اسالمي نيز بخطا نرفتهو دليل بر آنكه 

: گويد   از كتابش مي46 در صفحة نويس سيره خود اند و ضمناً مذكور را همگي نپذيرفته
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ها نيز آن را منكر شده و صدا را از فرشتگان   سيرهبسياري از فقهاء و مفسرين[
   ].اند دانسته

سند حديث را : و دليل بر آنكه ابن اسحق اين حديث را از خود نساخته آنست كه 
تا معاصرين وي بتوانند از ) 334السيره، القسم األول، صفحه (در كتابش آورده است 

بعالوه . بپرسند و تحقيق كنند) زيستند كه در همان روزگار مي(راويان اين حديث 
هم دروغ ابن اسحق : [كند كه   از كتابش اعتراف مي47سال نيز در صفحة  23نويسندة 

پس اين حديث ]  از كسي شنيدهنگفته است يعني قصد گفتن دروغ نداشته است و حتماً
  . آورد از هيچ جهت، زياني بر اسالم و اسالميان وارد نمي

ربارة اين حديث بر ناآگاهي وي از متون اسالمي حكايت  دنويس سيرهاما سخنان 
اند كسي  وقتي سنگ و درخت سالم كرده: [ ادعا دارد كه 47كند زيرا او در صفحة  مي

 سال تنها روايت ابن اسحق را ديده و از 23و اين نشان آنست كه نويسندة ]! آنجا نبوده

 كه در آن آمده �عليد روايت  مانن!آثار ديگر كه در اين باره رسيده اطّالع ندارد
  : است

 رٌجشَ و ال لٌب جهلَقبا استَم فَواحيها، نَعضِجنا في برَخَ فَةَكَّم بِ����بي النَّ معنتكُ«
السيره الحلبيه، الجزء األول، صفحة . (» اهللاسولَ يا ريكلَ عالمالس : قولُ يوا و هلّإ

361 (  
بوديم و هيچ كوه كّه بودم و به برخي از نواحي مكّه رفته  در م�من با پيامبر«: ي يعن

باز ! »درود بر تو اي رسول خدا: گفت  شد مگر آنكه مي ر روبرو نميو درختي با پيامب
اين ] خود پيغمبر چنين مطلبي را به كسي نگفته است: [گويد   مي46نويسنده در صفحة 

 � آمده كه پيامبر اكرمةسمر حديث ادعا نيز بر خالف آثاري است كه وارد شده زيرا در
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 هفُعرِي لَأَنّ، إِثَن أُبع أَبلَ قَيلَ عملِّس ي كانَةَكَّم بِراًج حفعرِي ألَإنّ«: به او فرمود 
  ). 361السيره الحلبيه، الجزء األول، صفحة  (»اآلنَ

م، من شناس كرد مي من سنگي را كه در مكّه پيش از بعثتم بمن سالم مي«: يعني 
ادعا كند كه روايات مذكور تواند   تازه مينويس سيرهآري، . »شناسم اكنون آن را مي هم

همراه نيستند بطوري كه به صدور آنها از سوي » قرائن قطعي« نبوده يا با »متواتر«مثالً 
 يقين نتوان كرد، اين درست است ولي اگر چنين بگويد باز هم تناقض گويي �پيامبر
زيرا با آنكه روايت ابن اسحق را !  خويش را آشكار ساخته استورزي غرضو ! نموده

 با ]!خود پيغمبر هم چنين ادعائي نكرده است: [نويسد   مي47پذيرد و در صفحة  نمي
و اين، كار غريبي است كه باور ! كند وجود اين، آن را بر وفق عقايد خويش تفسير مي

 46در صفحة !  را باور كرد زيرا نويسندة محقّقرسد اما متأسفانه بايد آن كردني بنظر نمي
  : از كتابش چنين آورده است 

اي نامعقول و غير قابل قبول عقل است كه بسياري از فقهاء و  اين روايت به درجه[
اند و بديهي است كه به  ها نيز آنرا منكر شده و صدا را از فرشتگان دانسته مفسرين سيره

ت كه اين صدا، صداي روح خود محمد است چه، ذهن هيچ يك از آنها نرسيده اس
رت واقع كه آن انديشه بصوها تفكّر و اشباع روح از يك انديشه، مستلزم اين است  سال

اي شده است چنين صدائي  ر امري و انديشه كه مسخّي در جان كسدر آيد و حقيقتاً
  ]! طنين افكند

نادرست شمرده و تأكيد ، حديثي را كه نويس سيرهجناب كنيد  چنانكه مالحظه مي
قبول !  پيامبر آن را اظهار نداشته است در اينجا با كمال پررويينموده بود كه اساساً

واقعاً كه آفرين بر اين ! بشمار آورد» خيالي بودن نداهاي غيبي«كند تا آن را دليلي بر  مي
  ! همه دانش نمايي و هنرمندي



 خيانت در گزارش تاريخخيانت در گزارش تاريخخيانت در گزارش تاريخخيانت در گزارش تاريخ

 

72727272

هاي دراز در   نيز سالبرت انيشتاينآل: بايد به اين سيره نگار قرن بيستم گفت كه 
انديشه كرد بطوريكه روحش از آن اشباع شد ولي هرگز » نسبيت عام و خاص«پيرامون 

فردوسي و ! سالم كنند» كاشف قانون نسبيت«: نشنيد كه كوه و درخت بر او به عنوان 
  مثالً ولي هيچگاه نشنيد كه!را بنظم كشيد» شاهنامه«كشيد تا   نيز سي سال رنجطوسي

اين قبيل سر و صداها اگر ! »سالم بر تو اي شاهنامه نويس«: ستون مسجد فرياد زند 
بگوش كسي رسد همانا در گوش كساني منعكس خواهد شد كه اعصابي ضعيف و 

ا ام. هاي تندرست و قوي و هوشمند نتخيلي بيمار و قواي ذهني ناموزون دارند، نه انسا
پيامبري كه خود نويسنده ! شده است؟  دسته محسوب ميآيا پيامبر بزرگ اسالم از كدام

   :كند اش چنين اعتراف مي ال درباره س23

اي نيست كه حضرت محمد از اقران خويش متمايز است و  در اين شبهه[
وجه تمايز او هوش حاد، انديشة عميق، و روح بيزار از اوهام و خرافات 

اي است  خارق العادهو نيروي متداول زمان است و از همه مهمتر، قوت اراده 
  )  سال23 كتاب 8صفحة . (]كشاند كه يك تنه او را به جنگ اهريمن مي

آيا چنين مرد پوالديني كه بلحاظ هوش و انديشه و همچنين از حيث قوت اعصاب 
  ! آمد؟ و اراده، سرآمد روزگار بوده است از كدام دسته بشمار مي

ق اجتماعي را سخت متحول كرده و از كسي كه از يك سو، فرهنگ جامعه و اخال
ستمگران را بر ضد مفسدان و  1سوي ديگر در مدت ده سال، بيست و هفت جنگ

 اين نشانة تنگ نظري و سطحي !شود؟ شخصاً اداره كرده است از كدام دسته شمرده مي

_________________________________________________________________________ 
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كند  و گمان ميدهد  نسبت مي! اي را به خواب و خيال نگري نويسنده است كه هر حادثه
 ! از اين راه به تمام سؤاالت اساسي پاسخ داده و اسرار نبوت را آشكار ساخته استكه

دانند كه در اين جهان،  اند بخوبي مي گرفتار نشده» ظاهر بيني«كساني كه در تنگناي 
خود،  ويژة 1هاي ها و فركانس برخي از امواج صوتي وجود دارد كه بعلّت طول موج

توانند آن اصوات را  ند ولي بعضي از جانداران ديگر ميشنو هاي عادي آن را نمي انسان
ا ابراين اگر مهاي علمي به اثبات رسيده، بن بشنوند و اين چيزي است كه ضمن آزمايش

 سال همگام شويم و بخواهيم روايات مورد بحث را بپذيريم هيچ دليلي 23با نويسندة 
توانيم قبول كنيم كه   بلكه مي!ندارد كه براي تفسير آنها به خواب و خيال توسل جوييم

 با استعداد فوق العادة خويش توانسته است امواجي را كه خداي جهان �پيامبر اسالم
اند بشنود و درود و نويد الهي را مبني بر رسالت خود از كوه و  فرستاده) هاي او يا پيك(

شنيد  در بيابان از درخت، پيام توحيد را �موسيسنگ و درخت دريافت كند چنانكه 
 برخالف پندار نويسنده،و فرستادن سالم و پيام نيز . و رسالت الهي را دريافت داشت

هر قدرتي كه در هوا تصرّف كند و امواج شنوايي را . واره به زبان و دهان نياز نداردمه
  . يا ندايي را ارسال دارد تواند صدا پديد آورد مي

مغز و «كه ممكن است با ) مانيتيكمانند امواج الكترو(در جهان هست بعالوه امواجي 
ارتباط يابد و پيامي را به او القاء كند و اين امواج، از نوع امواج صوتي » روح انسان

نيست كه بحث شنوايي پيش آيد و احوال همة افراد بشر نيز يكسان نيست تا برخي از 
هان ين جپيامبران حق و برگزيدگان خدا در هم. امور نامحسوس، بر همه مخفي ماند

يافتند كه گوش  ان، راه بĤنها ندارند و نداهايي را در ميمشاهداتي داشتند كه محجوب
كه : [گويد   مي46در صفحة ! نويس سيرهپس اينكه ! مادي از شنيدن آنها كر و ناتوانست

كردند تا  اگر بنا بود فرشتگان به حضرت، سالم كنند در حضور مردم اين كار را مي
_________________________________________________________________________ 

  . فركانس، همان تعداد نوسانات موج در ثانيه است -1
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كند هر  فكر محدود مادي او است كه گمان مي ناشي از ]!ورندهمگان به وي ايمان آ
كس، استعداد رؤيت فرشته و درك پيام خدا را دارد و عجب آنكه قرآن كريم همين 

  : گفتند  منطق مادي را از قول مشركان مكّه نقل كرده كه مي

� II IIωωωω öö ööθθθθ ss ss9999 tt ttΑΑΑΑ ÌÌ ÌÌ““““ΡΡΡΡ éé éé&&&& ÏÏ ÏÏµµµµ øø øø‹‹‹‹ ss ss9999 ÎÎ ÎÎ)))) ÒÒ ÒÒ���� nn nn==== tt ttΒΒΒΒ šš ššχχχχθθθθ ää ää3333 uu uuŠŠŠŠ ss ssùùùù ………… çç ççµµµµ yy yyèèèè tt ttΒΒΒΒ #### ·· ··ƒƒƒƒ ÉÉ ÉÉ‹‹‹‹ tt ttΡΡΡΡ �  )7 : فرقان(  
  .!؟»اي بر او نازل نشد كه بهمراه وي، بيم رسان باشد چرا فرشته«

بنظر أبوجهل و أبولهب اگر فرشتة وحي، حقيقت دارد پس هر كس بايد بتواند آنها 
بينيم كه   و امروز هم مي!ا آنان مرتبط باشد ب� خدارا درك كند و همچون پيامبران

صدر اسالم همان منطق فرسوده و  قرن از 14 پس از گذشت !برخي از مادي مذهبان
  : كنند، راستي كه  كهنه را تكرار مي

� ôô ôôMMMM yy yyγγγγ tt tt7777≈≈≈≈ tt tt±±±± nn nn@@@@ óó óóΟΟΟΟ ßß ßßγγγγ çç çç////θθθθ èè èè==== èè èè%%%% �1  )118 : بقره(  
 ملحدان امروز اند، اگر مشركان قديم كه گرفتار حجاب جهل بودند قابل سرزنش

 امواج راديويي در فضاي اند زيرا ايشان خوب مي دانند كه مثالً بيشتر در خور مالمت
 در آنجا استعداد گرفتن و ظاهر ساختن !اي شود ولي هر آهن پاره نة آنها فرستاده ميخا

يابد و  اي كه همان راديو باشد ارتباط مي امواج مزبور را ندارد بلكه امواج، با دستگاه ويژه
بنابراين بسيار ابلهانه است كه بدون توجه . شود ها و سخنان، از آن دستگاه شنيده مي پيام

اگر نداي غيبي وجود داشت چرا : كنند  ت خداداد و آمادگي روحي افراد، ايراد ميبه لياق
ديگران نتوانستند آن را بشنوند؟ و اگر فرشتگان قدسي در كار وحي بودند چرا مخالفان 

  ! پيامبر آنها را نديدند؟
  جان بايد شنيدگمان با گوش  اين ندا را بي

 

    
  با سماع ديگر و حس نهان بايد شنيد    

 

_________________________________________________________________________ 
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  هر كه گوش انبيا دارد نداها بشنود
 

    
  1ورنه پس، از خاتم پيغمبران بايد شنيد    

 

ها از آن پيامبران خدا و برگزيدگان حق است نه هر  آري، اين مشاهدات و دريافت
در خاتمة اين فصل جا دارد اعترافي را از قول خود ) !!يا درويش جاهلي(مادي نااليق 

، بياورم و داوري را به خوانندگان ارجمند �حي پيامبر اسالم سال دربارة و23نويسندة 
  : نويسد  مي)! ناگزير( از كتابش 99وي در صفحة . واگذارم

حالت وحي، حالت خاصي است و فروغي كه در آن حال بر ذهن پيغمبر [
   ....].تابيد غير از مطالب عادي زندگاني است  مي

  : شاعر عرب چه نيكو سروده است 

هِ شَو مناقبد العدهاضلِفَ بِو  
  

    
    هِ ما شَضلُ الفَواألهِت بِد عداء  

  

  دشمنان باز به فضل تو گواهي دادند
 

    
  2هنر آنست كه اقرار كند بدخواهش    

 

  

_________________________________________________________________________ 

  . اشعار از نويسنده اين كتاب است -1
  . ترجمه بيت از نويسنده اين كتاب است -2
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  ها پيامبر و نخستين سوره
ي آغازين ها سوره« سال، نويسنده بر آنست كه به كمك 23در فصل پنجم از كتاب 

 در اين دوره سخن � دهد و از احوال پيامبر اسالمحوادث اوائل بعثت را توضيح» قرآن
اي پسنديده است و از  شيوه) يعني بررسي رويدادها از طريق قرآن(وش راين . گويد

اي از  ، نويسندة تواناي فلسطيني، زندگينامههمحمد عزّت دروزميان معاصران، استاد 
جز آنكه اين كار به آشنايي دقيق .  همين مبنا و روش، ترتيب داده است بر�پيامبر اكرم

و همچنين در اين مقام خطير، نويسنده از . با قرآن كريم و تدبر الزم در آن نياز دارد
جويي و  هاي مغرضانه بايد دوري گزيند و طرز تفكّر خود را زيور حقيقت پيشداوري

 هر چند بنحو اجمال باشد - �خت روحية پيامبراز همه مهمتر آنكه شنا. انصاف بيارايد
 به نوعي تناسب روحي و سنخيت با آن حضرت نياز دارد و كساني كه در اميال و –

توانند روح مقدسي را كه در هدف خدايي خود  آرزوهاي مادي غرق هستند چگونه مي
  : فرمايد  جهت نيست كه قرآن كريم مي بي! ذوب شده بود بشناسند؟

� óó óóÚÚÚÚ ÌÌ ÌÌ ôô ôôãããã rr rr'''' ss ssùùùù  tt ttãããã  ¨¨ ¨¨ΒΒΒΒ 44 44’’’’ ¯¯ ¯¯<<<< uu uuθθθθ ss ss????  tt ttãããã $$$$ tt ttΡΡΡΡ ÌÌ ÌÌ øø øø.... ÏÏ ÏÏŒŒŒŒ óó óóΟΟΟΟ ss ss9999 uu uuρρρρ ÷÷ ÷÷ŠŠŠŠ ÌÌ ÌÌ ãã ããƒƒƒƒ �� ��ωωωω ÎÎ ÎÎ)))) nn nnοοοο 44 44θθθθ uu uuŠŠŠŠ yy yyssss øø øø9999 $$ $$#### $$$$ uu uu‹‹‹‹ ÷÷ ÷÷ΡΡΡΡ ‘‘ ‘‘‰‰‰‰9999 $$ $$#### ∩∩∩∩⊄⊄⊄⊄∪∪∪∪ 

yy yy7777 ÏÏ ÏÏ9999≡≡≡≡ ss ssŒŒŒŒ ΟΟΟΟ ßß ßßγγγγ ää ääóóóó nn nn==== öö öö7777 tt ttΒΒΒΒ zz zz ÏÏ ÏÏ ii iiΒΒΒΒ ÄÄ ÄÄΝΝΝΝ ùù ùù==== ÏÏ ÏÏèèèè øø øø9999 $$   )30-29 : نجم(  � ####$$
تر چيزي را  از آن كس رويگردان كه از ياد ما سر پيچد و جز اين زندگاني پست«

  .!»نخواست، اينست سرانجام دانش ايشان
توانند پيامبري را كه فاني در امر الهي بود، بدرستي درك  روحياتي ميآيا چنين 

  !كنند؟
صحيح قرآن هاي مادي شده و از معرفت  ها و حجاب اي كه گرفتار كوره راه نويسنده

و داشتن تقواي علمي بر كنار است، البته پيامبر اسالم را نتواند شناخت تا چه رسد به 
  ! ران، مؤثّر باشدآنكه در معرّفي پيامبر به ديگ

  خشگ ابري كه بود ز آب تهي
 

  !نايد از وي صفت آب دهي؟  
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 23ايم بايد در پي نويسندة  با اين همه بنابر مسؤوليتي كه در اين كتاب بعهده گرفته
سال برويم و سخنان او را در معرض نقد قرار دهيم تا خوانندگان ارجمند آنچه را كه 

  . ظه كنند چنانكه در گذشته بنظر رسيدگفته شد در مرحلة عمل نيز مالح
  : نگارد  نويسنده، در آغاز فصل تازه چنين مي

) علق(آغاز دعوت اسالم بطور قطع، معين نيست زيرا پس از پنج آية نخستين سورة [
كه در سنّ چهل سالگي بر محمد نازل شد و بعثت را مقرّر فرمود، مدتي وحي منقطع 

گرفت ولي  مدتي مخفيانه و ميان عدة معدودي صورت ميعالوه بر اين، دعوت . گرديد
اي كه بعد از سورة علق نازل شده است آثار مخالفت و  از همان هفت تا ده سوره

در (!!) استهزاء و انكار در مردم ظاهر گرديده و در نتيجة حالت شك و ترديد و تزلزل 
  )  كتاب48صفحة  (!.]شود محمد ديده مي
 نازل شده بنابر گزارشي »فاتحه«و » علق«كه پس از سورة اي  رهده سو: بايد دانست 

ها يأ يا –ر ثّ يا أيها المد–ن و القلم : هاي   رسيده است، سوره�عليكه از 
 و – و الفجر –يل  و اللّ–ك ح اسم رب سب–ت مس كورذا الشّإ –ل مالمزّ
المباني في نظم «فسر اند چنانكه در مقدمة ت بوده  و العصر–لم نشرح أ –حي الضّ

كي از ي اثر 2»مجمع البيان«اثر يكي از علماي قديم اهل سنّت و نيز در تفسير  1»المعاني

ها كمترين   آمده است اما در اين سوره�امير مؤمناناز أعالم شيعه، با سند متّصل 
 23شگفتا كه نويسندة . شود ديده نمي» شك و ترديد و تزلزل در پيامبر حالت«اثري از 

گويد و به  ميخواهد  سال بنا به عادت مألوف و شيوة معهود خود، هر چه دلش مي
در . دهد، بدون آنكه جايگاه و مأخذ سخن خود را مشخّص كند تاريخ و قرآن نسبت مي

_________________________________________________________________________ 
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 ياد شده ولي چنانكه گفتيم از ترديد �هاي مذكور البته از مخالفت كافران با پيامبر سوره
: سخني نرفته است بلكه بعكس، تصريح شده كه وجه  چآن حضرت در وحي الهي به هي

  : پيك الهي را رؤيت كرده ) و بدون ترديدي(پيامبر در افق روشن 

� ôô ôô‰‰‰‰ ss ss)))) ss ss9999 uu uuρρρρ çç ççνννν#### uu uu uu uu‘‘‘‘ ÈÈ ÈÈ,,,, èè èèùùùù WW WW{{{{ $$ $$$$$$ ÎÎ ÎÎ//// ÈÈ ÈÈ ÎÎ ÎÎ7777 çç ççRRRR ùù ùùQQQQ $$   )23 : تكوير(  � ####$$
   :شود ة افزايش ايمان در مؤمنان ميقرآن ماي: و نيز آمده است كه 

� yy yyŠŠŠŠ#### yy yyŠŠŠŠ ÷÷ ÷÷““““ tt ttƒƒƒƒ uu uuρρρρ tt tt ÏÏ ÏÏ%%%% ©© ©©!!!! $$ $$#### (( ((#### þþ þþθθθθ ãã ããΖΖΖΖ tt ttΒΒΒΒ#### uu uu $$$$ YY YYΖΖΖΖ≈≈≈≈ uu uuΚΚΚΚƒƒƒƒ ÎÎ ÎÎ)))) �  )31 : مدثر(  
نه پيامبر و (روند  افتند و بگمراهي مي و معاندان و بيماردالن از آن به ترديد مي

  ) : مؤمنان

� tt ttΑΑΑΑθθθθ àà àà)))) uu uu‹‹‹‹ ÏÏ ÏÏ9999 uu uuρρρρ tt tt ÏÏ ÏÏ%%%% ©© ©©!!!! $$ $$#### ’’’’ ÎÎ ÎÎûûûû ΝΝΝΝ ÍÍ ÍÍκκκκ ÍÍ ÍÍ5555θθθθ èè èè==== èè èè%%%% ÖÖ ÖÖÚÚÚÚ zz zzKKKK ££ ££∆∆∆∆ tt ttββββρρρρ ãã ãã ÏÏ ÏÏ����≈≈≈≈ ss ss3333 øø øø9999 $$ $$#### uu uuρρρρ !! !!#### ss ssŒŒŒŒ$$$$ tt ttΒΒΒΒ yy yyŠŠŠŠ#### uu uu‘‘‘‘ rr rr&&&& ªª ªª!!!! $$ $$#### #### xx xx‹‹‹‹≈≈≈≈ pp ppκκκκ ÍÍ ÍÍ5555 WW WWξξξξ ss ssWWWW tt ttΒΒΒΒ 44 44 
yy yy7777 ÏÏ ÏÏ9999≡≡≡≡ xx xx‹‹‹‹ xx xx.... ‘‘ ‘‘≅≅≅≅ ÅÅ ÅÅÒÒÒÒ ãã ããƒƒƒƒ ªª ªª!!!! $$ $$####  tt ttΒΒΒΒ ââ ââ !! !!$$$$ tt tt±±±± oo oo„„„„ �  )13 : مدثر(  

  :  گواه خدا بر مردم است �و همچنين آمده كه پيامبر

� !! !!$$$$ ¯¯ ¯¯ΡΡΡΡ ÎÎ ÎÎ)))) !! !!$$$$ uu uuΖΖΖΖ ùù ùù==== yy yy™™™™ öö öö‘‘‘‘ rr rr&&&& óó óóΟΟΟΟ ää ää3333 öö öö‹‹‹‹ ss ss9999 ÎÎ ÎÎ)))) ZZ ZZωωωωθθθθ ßß ßß™™™™ uu uu‘‘‘‘ #### ´´ ´´‰‰‰‰ ÎÎ ÎÎγγγγ≈≈≈≈ xx xx©©©© öö öö//// ää ää3333 øø øø‹‹‹‹ nn nn==== tt ttææææ !! !!$$$$ uu uuΚΚΚΚ xx xx.... !! !!$$$$ uu uuΖΖΖΖ ùù ùù==== yy yy™™™™ öö öö‘‘‘‘ rr rr&&&& 44 44’’’’ nn nn<<<< ÎÎ ÎÎ)))) šš ššχχχχ öö ööθθθθ tt ttãããã öö öö ÏÏ ÏÏùùùù 

ZZ ZZωωωωθθθθ ßß ßß™™™™ uu uu‘‘‘‘ �  )15 : مزمل(  
تواند گواه خدا يعني  و پيدا است كسي كه از رسالت خويش در ترديد باشد نمي

جان مطمئن و پر از يقين، به : و باز آمده است كه . ت او بر ديگران بشمار آيدحج
  رسد  شود و بهمراه بندگان شايستة او به بهشت موعود مي رضاي خدا نائل مي

� $$$$ pp ppκκκκ çç ççJJJJ −− −−ƒƒƒƒ rr rr'''' ¯¯ ¯¯≈≈≈≈ tt ttƒƒƒƒ ßß ßß§§§§ øø øø���� ¨¨ ¨¨ΖΖΖΖ9999 $$ $$#### èè èèππππ ¨¨ ¨¨ΖΖΖΖ ÍÍ ÍÍ×××× yy yyϑϑϑϑ ôô ôôÜÜÜÜ ßß ßßϑϑϑϑ øø øø9999 $$ $$#### ∩∩∩∩⊄⊄⊄⊄∠∠∠∠∪∪∪∪ ûû ûû ÉÉ ÉÉëëëë ÅÅ ÅÅ____ öö öö‘‘‘‘ $$ $$#### 44 44’’’’ nn nn<<<< ÎÎ ÎÎ)))) ÅÅ ÅÅ7777 ÎÎ ÎÎ nn nn//// uu uu‘‘‘‘ ZZ ZZππππ uu uuŠŠŠŠ ÅÅ ÅÅÊÊÊÊ#### uu uu‘‘‘‘ ZZ ZZππππ ¨¨ ¨¨ŠŠŠŠ ÅÅ ÅÅÊÊÊÊ óó óóKKKK ££ ££∆∆∆∆ ∩∩∩∩⊄⊄⊄⊄∇∇∇∇∪∪∪∪ 

’’’’ ÍÍ ÍÍ???? ää ää{{{{ ÷÷ ÷÷ŠŠŠŠ $$ $$$$$$ ss ssùùùù ’’’’ ÎÎ ÎÎûûûû ““““ ÏÏ ÏÏ‰‰‰‰≈≈≈≈ tt tt6666 ÏÏ ÏÏãããã ∩∩∩∩⊄⊄⊄⊄∪∪∪∪ ’’’’ ÍÍ ÍÍ???? ää ää{{{{ ÷÷ ÷÷ŠŠŠŠ $$ $$#### uu uuρρρρ  ÉÉ ÉÉLLLL ¨¨ ¨¨ΖΖΖΖ yy yy____ �  )30-27 : فجر(  
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پس با چه كساني تطبيق شده ! كه اگر اين وصف با خود پيامبر هم منطبق نبود
   !است؟

  . شود هاي نخستين ديده مي آري، از اينگونه تعبيرات در سوره
ن، صبر و ها، به پيامبر دستور داده شده كه در برابر مخالفت كافرا  در اين سورهضمناً

  خوانيم  شكيبايي پيشه گيرد چنانكه مي

� ÷÷ ÷÷4444 ÉÉ ÉÉ9999 ôô ôô¹¹¹¹ $$ $$$$$$ ss ssùùùù ÈÈ ÈÈ//// õõ õõ3333 çç ççtttt ÎÎ ÎÎ:::: yy yy7777 ÎÎ ÎÎ nn nn//// uu uu‘‘‘‘ ŸŸ ŸŸωωωω uu uuρρρρ  ää ää3333 ss ss???? ÉÉ ÉÉ==== ÏÏ ÏÏmmmm$$$$ || ||ÁÁÁÁ xx xx.... ÏÏ ÏÏNNNNθθθθ çç ççtttt øø øø:::: $$ $$#### øø øøŒŒŒŒ ÎÎ ÎÎ)))) 33 33““““ yy yyŠŠŠŠ$$$$ tt ttΡΡΡΡ uu uuθθθθ èè èèδδδδ uu uuρρρρ ×× ××ΠΠΠΠθθθθ ÝÝ ÝÝàààà õõ õõ3333 tt ttΒΒΒΒ 

  )48 : قلم(  �
  و 

� šš šš���� ÎÎ ÎÎ hh hh//// tt tt ÏÏ ÏÏ9999 uu uuρρρρ ÷÷ ÷÷4444 ÉÉ ÉÉ9999 ôô ôô¹¹¹¹ $$ $$$$$$ ss ssùùùù �  )ثّر7 : مد(  
  و 

� ÷÷ ÷÷4444 ÉÉ ÉÉ9999 ôô ôô¹¹¹¹ $$ $$#### uu uuρρρρ 44 44’’’’ nn nn???? tt ttãããã $$$$ tt ttΒΒΒΒ tt ttββββθθθθ ää ää9999θθθθ àà àà)))) tt ttƒƒƒƒ öö ööΝΝΝΝ èè èèδδδδ öö öö àà ààffff ÷÷ ÷÷δδδδ $$ $$#### uu uuρρρρ #### \\ \\ ôô ôôffff yy yyδδδδ WW WWξξξξŠŠŠŠ ÏÏ ÏÏΗΗΗΗ ss ssdddd �  )10 : مزمل(  
و . ها هيچگونه داللتي بر شك و ترديد پيامبر از رسالت خود ندارد اين فرمانولي 

كافران دوست دارند تو :  آمده است كه �همچنين در يكي از اين سور خطاب به پيامبر
در دعوت خويش نرمي نشان دهي تا آنان نيز از شدت مخالفت بكاهند ولي تمايل 

  : مكن ايشان را اجابت 

� (( ((####ρρρρ –– ––ŠŠŠŠ uu uuρρρρ öö ööθθθθ ss ss9999 ßß ßß ÏÏ ÏÏδδδδ ôô ôô‰‰‰‰ èè èè???? šš ššχχχχθθθθ ãã ããΖΖΖΖ ÏÏ ÏÏδδδδ ôô ôô‰‰‰‰ ãã ããŠŠŠŠ ss ssùùùù ∩∩∩∩∪∪∪∪ ŸŸ ŸŸωωωω uu uuρρρρ ôô ôôìììì ÏÏ ÏÏÜÜÜÜ èè èè???? ¨¨ ¨¨≅≅≅≅ ää ää.... 77 77∃∃∃∃ �� ��ξξξξ yy yymmmm AA AA ÎÎ ÎÎγγγγ ¨¨ ¨¨ΒΒΒΒ �  
  )10-9 : قلم(  

 با كمال صراحت و قاطعيت به دعوتش �دهد كه پيامبر اكرم نشان ميو اين خود 
پس كجا است آن . سرگرم بوده و وحي الهي او را به ادامة اين روش، تشويق كرده است
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و كار پاكان را ! بيند؟ ها مي  جديد در اين سورهنويس سيره ترديدي كه تزلزل و شك و
  ! گيرد؟ قياس از خود مي

  
   !ها سرگرداني در نظم سوره

  : دهد   سال به سخن خويش چنين ادامه مي23نويسندة 
ذوقي در تدوين آن بكار رفته است و همة  متأسفانه قرآن بد تنظيم شده و نهايت بي[

ترين روش تدوين را در  ترين و منطقي قرآن متحيرند كه چرا طبيعي(!!) كنندگان  مطالعه

 يعني برحسب تاريخ نزول، علي بن ابي طالبو قرآن را مطابق نسخة اند  پيش نگرفته
اند كه بيشتر معني نمايد و مردمان آينده را هم به كيفيت نشو  آوري و تدوين نكرده جمع

 48صفحة ]. (آشناتر كند) (!!حيات شارع آن و نماي اسالم و هم به طرز فكر و رو
 را سيره نگار از آن رو آورده كه نشان دهد تصميم دارد !اين جملة معترضه) كتاب

ها شرح دهد ولي چون   را برحسب تاريخ نزول سوره�احوال و روحيات پيامبر
مصحف كنوني كه در ميان مسلمين رواج دارد بر طبق نزول سور مرتب نشده لذا اين 

 از خاورشناس آلماني، و! نهد آنگاه بر ما منت مي. آيد كار دشوار بنظر مي

ها را   كه او ترتيب و تاريخ نزول سوره1آورد  ميميانب نامي Nöldeke كهتئودورنولد
  : نويسد  بطور تقريبي دريافته است و در اين باره مي

حوادث و وقايع و از روي قرائن و امارات تاريخي و ) (!!محقّقان اسالمي و فرنگي [
اند،  ها را بطور تقريب مسجل كرده همچنين مفاد آيات، ترتيب و تاريخ نزول سوره

  )  كتاب49صفحة ! (.] نلد كهمخصوصاً
_________________________________________________________________________ 

خود گفته بود كه » تاريخ قرآن«ه در چاپ اول از كتاب شناس آلماني همان كسي است ك اين شرق -1
: هاي صحابه دارد مثالً  اشاره به نام....) يس، حم، ن : مانند (ها  حروف مقطّع در اوائل برخي از سوره

  !! تو خود حديث مفصل بخوان از اين مجمل! عثمان: ن ! مغيره: م ! سعد بن ابي وقاص: س 
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  : در اينجا به چند نكته بايد توجه داشت 

هاي  ترتيب نزول سوره«اسالمي از روزگاران گذشته دربارة علماي :  آنكه نخست

ترتيب سور را در كتب  � بن أبي طالبيلامام ع و از قول اند تحقيق كرده» قرآن

 را بنزد كسي از نوادگان آن �، مصحف امامابن نديمو حتّي اند  خويش آورده
چنانكه در كتاب ها را از روي آن يادداشت كرده است  حضرت ديده و ترتيب سوره

نين علي بن ترتيب سور القرآن في مصحف امير المؤم«: تحت عنوان » الفهرست«مشهور 
  : نويسد  مي» أبي طالب كرّم اهللا وجهه

»أريتمانِ أنا في زعنا عندأبي ي مزةِلي حالح سحِني رماهللاُه م قَفاًصح طَقَد س 
 و هذا مانِالزَّلي مرِّّّ عنٍسو حنُ بهثَوارتَ يبي طالبٍ بن ألي عخطِّ بِوراقٌ أنهمِ

ترتيبن ذلِ مِورِ السكالم 48الفهرست، چاپ قاهره، صفحة ( .»....فِصح (  
) �از فرزندان امام حسن بن علي(من در اين روزگار نزد ابو يعلي حسني «: يعني 

 ديدم كه برگهايي چند، از آن افتاده بود و اين �مصحفي را بخطّ علي بن ابي طالب
اند و ترتيب  ه در طول زمان از يكديگر به ميراث برد�نسخه را پسران امام حسن

  » ....ف، بدينگونه است صحها در اين م سوره

شيخ و » اإليضاح«: ، صاحب كتاب شيخ احمد زاهدعلماي ديگر مسلمين مانند 
و جز ايشان، نيز ترتيب نزول سور را از » فيه ما فيه«: ، صاحب كتاب أبوسهل انماري

وليه هر كس تمايل داشته بنابراين از همان قرون ا. اند قول امير مؤمنان گزارش كرده
توانسته در سور قرآني بر وفق ترتيب نزول به كار پژوهش و تحقيق پردازد چنانكه  مي
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و » ولد كهن«يازي به پژوهشگران فرنگي امثال  و ن1امروز نيز اين راه بر كسي بسته نيست
  . و ديگران نداريم» بالشر«

ف كنوني، همانند مصحف ها در مصح  كه چرا سوره!!پس تمساح گونه اشگ ريختن
زيرا مرتّب كردن !  گريه بر حادثة ناگواري است كه پيش نيامده! مرتّب نشده؟�علي

تواند از روي  است و هم اكنون نيز هر كس ميها براي خواندن و بهره بردن از آنها  سوره
 در دست است قرآن را بخواند و در آياتش �فهرستي كه از ترتيب مصحف علي

 نشده و نظم هر سوره، از هم نپاشيده جا هاي قرآن جابه  كند بويژه كه آيهتحقيق و تدبر
ها را   سوره بندي شده بود و مسلمين سوره�است زيرا كه آيات قرآن در روزگار پيامبر

بعالوه، در . خواندند در حافظه داشتند و در نمازها و بهنگام دعوت و تبليغ آنها را مي
هايي چون سور اين كتاب  ن، اگر توانايي دارند سورهخود قرآن مكرر آمده كه مخالفا

  : خوانيم  بياورند چنانكه مي

� (( ((####θθθθ èè èè???? ùù ùù'''' ss ssùùùù ÎÎ ÎÎ4444 ôô ôô³³³³ yy yyèèèè ÎÎ ÎÎ//// 99 99‘‘‘‘ uu uuθθθθ ßß ßß™™™™  ÏÏ ÏÏ&&&& ÎÎ ÎÎ#### ÷÷ ÷÷VVVV ÏÏ ÏÏ ii iiΒΒΒΒ �  )13 : هود(  
  : يا 

� (( ((####θθθθ èè èè???? ùù ùù'''' ss ssùùùù ;; ;;οοοο uu uu‘‘‘‘θθθθ ÝÝ ÝÝ¡¡¡¡ ÎÎ ÎÎ////  ÏÏ ÏÏ ii iiΒΒΒΒ  ÏÏ ÏÏ&&&& ÎÎ ÎÎ#### ÷÷ ÷÷VVVV ÏÏ ÏÏ ii iiΒΒΒΒ �  )23 : بقره(  
  : يا 

� (( ((####θθθθ èè èè???? ùù ùù'''' ss ssùùùù ;; ;;οοοο uu uu‘‘‘‘θθθθ ÝÝ ÝÝ¡¡¡¡ ÎÎ ÎÎ////  ÏÏ ÏÏ&&&& ÎÎ ÎÎ#### ÷÷ ÷÷VVVV ÏÏ ÏÏ ii iiΒΒΒΒ �  )38 : يونس(  
 قرآن كريم، سوره بندي شده بود و آياتي �كه در روزگار پيامبر دهد و اين نشان مي

هاي بعد آن را مرتّب كنند و گاهي از راه  متفرّق و پراكنده نبود تا مسلمانان در دوران
_________________________________________________________________________ 

توان روايات  اند مي  احياناً دچار اشتباه نشده�نكه گزارشگران در نقل از عليالبته براي اطمينان به آ -1
هاي قرآن سنجيد و بعالوه شأن نزول آيات و مقارنات زماني آنها را نيز در  را با يكديگر و نيز با سوره
  .  اين تحقيق را در مقدمه تفسير قرآن كريم بياورم– ان شاء اهللا تعالي –نظر گرفت كه اميد است 
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در آثار تاريخي و روايات كهن هم آمده كه هر گاه ! خطا، آيات قرآن را جابجا سازند
داد تا آن  ، نويسندگان وحي را فرمان ميشد آن حضرت  نازل مي�آيتي بر پيامبر خدا

آيات را خود بر عهده داشت چنانكه احمد بن بندي   آيه را در فالن سوره نهند و سوره

 آورده كه قفيالعاص ثعثمان بن أبي  از 1خويش با اسناد قابل اعتماد» سندم«حنبل در 

 أن ي كاد حتّهبو صم ثُهِرِصب بِصخَذ شَ إِ جالساً���� اهللا رسولِ عندكنت«: گفت 
قَلزِيرضِاألَ بِهخَ شَ قال ثمبِص بأَ فَ����يلبرتاني جِأَ :  فقالَهِرِصضَن أَني أَرَمع 

 و  و اإلحسانِدلِالع بِرُ يأم اهللاَإنَّ : ورةِ السهِن هذِ مِعِوضِهذا الم بِ اآليةَهِهذِ
 »نروكَّذَم تَكُلَّعم لَكُظُ يعِغيِ و البرِنكَ و المشاءِ الفَحنِنهي عيربي وي القُذِإيتاءِ

 �بنزد رسول خدا«: يعني ) 218چاپ دارالفكر، المجلّد الرّابع، صفحة مسند احمد، (
 –نشسته بودم كه چشمش را باال برد و چند لحظه خيره ماند سپس ديده به پايين 

جبرئيل بسويم آمد و :  افكند و باز چشمان خود را باال برد آنگاه گفت –نزديك زمين 
  : و آيه اين بود كه . سوره نهممرا فرمان داد تا اين آيه را در اين جايگاه از اين 

� ¨¨ ¨¨ββββ ÎÎ ÎÎ)))) ©© ©©!!!! $$ $$#### ãã ãã ãã ããΒΒΒΒ ùù ùù'''' tt ttƒƒƒƒ ÉÉ ÉÉΑΑΑΑ ôô ôô‰‰‰‰ yy yyèèèè øø øø9999 $$ $$$$$$ ÎÎ ÎÎ//// ÇÇ ÇÇ≈≈≈≈ || ||¡¡¡¡ ôô ôômmmm MM MM}}}} $$ $$#### uu uuρρρρ ÇÇ ÇÇ›››› !! !!$$$$ tt ttGGGGƒƒƒƒ ÎÎ ÎÎ)))) uu uuρρρρ ““““ ÏÏ ÏÏŒŒŒŒ 44 44†††† nn nn1111 öö öö àà àà)))) øø øø9999 $$ $$#### 44 44‘‘‘‘ ss ssSSSS ÷÷ ÷÷ΖΖΖΖ tt ttƒƒƒƒ uu uuρρρρ ÇÇ ÇÇ tt ttãããã 

ÏÏ ÏÏ !! !!$$$$ tt tt±±±± óó óóssss xx xx���� øø øø9999 $$ $$#### ÌÌ ÌÌ xx xx6666ΨΨΨΨ ßß ßßϑϑϑϑ øø øø9999 $$ $$#### uu uuρρρρ ÄÄ ÄÄ øø øøöööö tt tt7777 øø øø9999 $$ $$#### uu uuρρρρ 44 44 öö ööΝΝΝΝ ää ää3333 ÝÝ ÝÝàààà ÏÏ ÏÏèèèè tt ttƒƒƒƒ öö ööΝΝΝΝ àà àà6666 ¯¯ ¯¯==== yy yyèèèè ss ss9999 šš ššχχχχρρρρ ãã ãã ©© ©©.... xx xx‹‹‹‹ ss ss???? �  
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شمريم مگر  ما، هر گزارشي را كه در مسند احمد يا ديگر كتب حديث و تاريخ آمده معتبر و موثق نمي -1
هاي تاريخي موافق باشد  آنكه با دالئل ديگري از قبيل آيات شريفه قرآن يا دالئل عقلي يا ساير گزارش

نماييم، به اين  ي را تضعيف ميكنيم و در جاي ديگر روايت رو اگر در جايي به روايتي استناد مي از اين
قاعده نظر داريم و چون گزارشي با قرآن كريم يا دليل عقل يا دالئل تاريخي ناسازگار بود آن را بكلي 

  . شماريم مردود مي
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دهد و  به خويشاوندان فرمان مي) مال(خداي، به دادگري و نيكوكاري و دادن «
دهد شايد  دارد، شما را اندرز مي از زشتكاري و كار ناپسند و ستمگري باز مي

  .»بخود آييد
  . جاي گرفته است) 90آية ( در سورة شريفه نحل �و آية مذكور بدستور رسول خدا

 يدِ و سابن عباس: آورده است كه » مجمع البيان« در طبرسيچنين شيخ هم
  :  نازل شد�اند هنگامي كه اين آيه بر پيامبر خدا گزارش كرده) اسماعيل بن عبدالرحمن(

� (( ((####θθθθ àà àà)))) ¨¨ ¨¨???? $$ $$#### uu uuρρρρ $$$$ YY YYΒΒΒΒ öö ööθθθθ tt ttƒƒƒƒ šš ššχχχχθθθθ ãã ããèèèè yy yy____ öö öö èè èè???? ÏÏ ÏÏµµµµŠŠŠŠ ÏÏ ÏÏùùùù ’’’’ nn nn<<<< ÎÎ ÎÎ)))) «« ««!!!! $$ $$#### (( (( §§ §§ΝΝΝΝ èè èèOOOO 44 44†††† ¯¯ ¯¯ûûûû uu uuθθθθ èè èè???? ‘‘ ‘‘≅≅≅≅ ää ää.... << <<§§§§ øø øø���� tt ttΡΡΡΡ $$$$ ¨¨ ¨¨ΒΒΒΒ 
ôô ôôMMMM tt tt6666 || ||¡¡¡¡ ŸŸ ŸŸ2222 öö ööΝΝΝΝ èè èèδδδδ uu uuρρρρ ŸŸ ŸŸωωωω tt ttββββθθθθ ãã ããΚΚΚΚ nn nn==== ôô ôôàààà ãã ããƒƒƒƒ �1  )281 : بقره(  

 »ةرَقَ البنَ مِينِتَأَ المِ ومانينِ الثَّأسِعها في رضَ«: پيك وحي به پيامبر گفت 
اين آيه را بر سر دويست و «: يعني ) 370مجمع البيان، چاپ لبنان، الجزء الثّاني، صفحة (

قيفي بوده خالصه آنكه ترتيب آيات در هر سوره تو. »هشتادمين آيه از سورة بقره بگذار
خواندند و  شده است و بهمان ترتيب نيز در نمازها مي  ضبط مي�و بفرمان پيامبر اكرم

شناسي از اين  پس مشكلي در كار قرآن. اند نوشتند و متواتراً بما رسانده ها مي در مصحف
هاي قرآن را با توجه به ترتيب نزولشان  توان سوره بابت نيست و چنانكه گذشت مي

  .  آنها بهره گرفتخوانده و از

) هتعالي شأنُ(ن هاي قرآن، برخالف رضاي شارع آ ورهترتيب كنوني س:  آنكه دوم

ها   كه بخوبي از ترتيب نزول سوره- �علينيست زيرا اگر چنين بود مورد اعتراض 
شد و آن حضرت با عدم تسامح، و صالبتي كه در كار دين داشت   واقع مي–آگاه بود 

_________________________________________________________________________ 

سپس هر كس در برابر ) شويد باز گردانده مي(گرديد  از روزي بترسيد كه در آنروز بخدا باز مي -1
  . گيرد و مورد ستم قرار نخواهد گرفت دستاورد خود، پاداش كامل مي
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در صورتي كه نه . داد ها، دستور مي فت خويش به اصالح مصحفشك در دوران خال بي

 را در نشر مصاحف به ترتيبي كه اكنون عثمانتنها بچنين كاري اقدام نورزيد بلكه اقدام 

  الوالينتلو كُ«: ، آن حضرت فرمود ويدسبه گزارش در دست ما است، تأييد كرد و 
وقتلفَثمانَ ع علتذي فَ الَّثلَ مِصاحفِ في الممة المباني، صفحة ( » عثمانُلَعمقد

اگر من در روزگار عثمان، والي «: يعني ) 23 و كتاب المصاحف سجستاني، صفحة 46
و اين گزارش را عمل » كردم ها كرد من نيز مي بودم همان كاري را كه او دربارة مصحف

شمرد و   ميكند كه مصاحف موجود ميان مسلمين را محترم و رفتار آن حضرت تأييد مي
براي اصالح آنها اقدامي نكرد با آنكه در امر دين چنان دقّت و غيرت و جديتي داشت 

 سال با همة 23گذشت تا آنجا كه نويسندة  بدعت و انحرافي نميكه از كوچكترين 
: نويسد  مي)  از كتابش290در صفحة (هاي خود، دربارة آن حضرت  ورزي غرض

دانست او اهل مماشات و  ل او آگاه بود، ميپيغمبر به روحية علي و فضائ[
چنين مرد  ].استمدارا نيست در اجراي آنچه بنظر وي حق است انعطاف ناپذير 

ممكن است مالحظه كند كه كتاب خدا را پر صالبت و فضيلت و با صراحتي چگونه 
مت  آنگاه چون نوبتِ حكواند اي نادرست مرتّب كرده اند و آن را به شيوه دگرگون ساخته

  ! د؟و قدرت بدو رسد، بر اين انحراف خاموشي گيرد بلكه اينكار را تأييد كن
بهمين اعتبار است كه گروه كثيري از علماي اسالم عقيده دارند ترتيب نزول 

 رسيده �ها، با تدوين آنها بصورت كنوني منافات ندارد و هر دو از پيامبر خدا سوره

ها علي  أنَّطابِ الخِصلُفَو«: نويسد   مي در اين بارهيشيخ ولي الدين ملو. است
سبِحنزيالً تَعِقائِ الوو ع الحِسبِلي ح فَأصيالً و تَرتيباً تَةِكم ،المصحفلي  ع
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ها  سخن قاطع اينست كه آيات و سوره«: يعني  1»ةًبتَّرَ موظِحفُ الموحِ ما في اللَّفقِوِ

اند و اين مصحف،  مرتّب گشته حكمتاند و برحسب   نازل شدهرويدادهابرحسب 

:  گفته است مالكامام . »موافق با همان چيزيست كه در لوح محفوظ الهي وجود دارد

 �پيامبرياران «:  يعني 2»����بيِّ النَّنَ مِهونَعسموا ي علي ما كانُرآنَوا القُفُلَّما أَنَّإِ«
اين دانشمندان . »ندشنيد گردآوري و تنظيم كردند كه از آن حضرت ميقرآن را بصورتي 

 �دهد پيامبر اكرم اند كه نشان مي در اثبات گفتار خود آثاري را نيز بگواهي آورده
هايي از قرآن را به ترتيب مصحف كنوني خوانده است، بعنوان نمونه در گزارش  سوره

   3.»ةٍكع في روالِ الطِّبعِالس بِ���� اهللاِولُسي رلّص«: سعيد بن خالد آمده كه 
هفت سورة بلند قرآن را ) از نمازهاي مستحب( در يك ركعت �رسول خدا« : يعني

  . »پياپي خواند) كه پس از سورة حمد در مصحف آمده(
 در ارتباط با همين موضوع، بخاري در صحيح خود آورده است كه مردي از ام

ترتيب المؤمنين عائشه درخواست كرد مصحف خود را به او ارائه كند تا بتواند قرآن را ب

 نه مِلَزَ ما نَلَو أَلَزَما نَنَّّ، إِبلُ قَأترَ قَهيأ«:  عائشه پاسخ داد .بخواندآن مصحف،
مِةٌسور فَن المكرُ، فيها ذِلِصو النّارِةِنَّ الج تّي إِ، حذا ثابلَزَ نَ إلي اإلسالمِ النّاس 

اللُالحو الح لَ اَلَزَو نَلَ، ورامال نَ: وا قالُ لَ!مرَبوا الخَشرَال تَ :  شيءٍودأَمرَ الخَع ا بد
  ). 228صحيح بخاري، چاپ مصر، الجزء السادس، صفحة ( ».....

_________________________________________________________________________ 

  . 108اإلتقان في علوم القرآن، اثر جالل الدين سيوطي چاپ مصر، صفحه  -1
  . 257البرهان في علوم القرآن، اثر بدر الدين زركشي، چاپ مصر، الجزء األول صفحه  -2
  . 258البرهان في علوم القرآن، الجزء األول، صفحه  -3
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هاي قرآن  نخستين بخش)! بخوان(خواندي  به هر صورتي كه پيش از اين مي«: يعني 
بود كه در آنها از بهشت و ) هاي كوچك قرآن سوره(ل هايي از مفص كه نازل شد سوره

دوزخ ياد شده است تا آنكه مردم به اسالم روي آوردند، آنگاه حالل و حرام نازل گشت 
كه هرگز دست از گفتند  مردم مي! باده ننوشيد: و اگر نخستين بار اين حكم آمده بود كه 

   !».....داريم  باده بر نمي
 ها، احوال مردم رعايت شده و دهد كه در ترتيب نزول سوره اين گزارش نشان مي

هايي  رو در آغاز وحي سوره پرورش تدريجي آنها مورد عنايت بوده است از اين
آمدند كه ايمان مردم را به آخرت استوار سازند و سپس احكام اسالمي نازل شدند،  مي

آري، نظام . هاي قرآن را بترتيب نزول آنها بخوانيم بنابراين الزم نيست همواره سوره
 �ترتيب موجود، ياران پيامبراست زيرا در » نويمصالح ثا«كنوني قرآن مبتني بر 

اند كه بيشتر با جامعة اسالمي سر و كار دارد و احكام اجتماعي  هايي را مقدم داشته سوره
دارد و با ذكر انحرافات يهود و نصاري، امت اسالمي را از خودخواهي  اسالم را مقرّر مي

دهد و آشنايي با اين تعاليم براي  ر ميو دنيا پرستي و غلّو دربارة پيشوايان دين، زينها
اند بر امور ديگر تقدم دارد چنانكه آشنايي با  شده» عمل«كساني كه اسالم آورده و آمادة 

هاي نخستين كه از اصول اسالم در آنها سخن رفته براي كساني كه هنوز به اسالم  سوره
هاي قرآن، هر كدام بر  سوره» ترتيب«و » تنزيل«نگرويده بودند ترجيح داشته است لذا 

 سال اين حكمت را در نيابد و 23نويسندة وفق حكمت صورت پذيرفته است، هر چند 

 آدمي با چيزي كه .هلَهِما ج لِود عاإلنسانُ: شمارد كه !! »ذوقي هايت بين«آن را نشانة 
  ! بدان جاهل است سر دشمني دارد

د اجماع صحابة پيامبر قرار پس ترتيب كنوني قرآن نيز محترم است چنانكه مور
اما حفظ اين ترتيب منافات ندارد با آنكه .  هم آن را تأييد كرده است�گرفته و علي

قرآن كريم به ترتيب نزول، مطالعه شود چنانكه در صدر اسالم برخي از صحابه، 
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هايي خصوصي داشتند كه بترتيب مزبور تدوين شده بود تا آنجا كه گزارش  مصحف

 به دو صورت قرآن را منظّم ساخته بود، يكي بر حسب توالي سور، و �يعلاند  كرده
  ! ديگري برحسب تقسيم قرآن به هفت بخش برابر

  و ظاهرا1ً در تاريخ خود از آن حضرت گزارش كرده استيعقوبيصورت اخير را 
كه هفت آيه دارد و آن را » فاتحه الكتاب« با اين ابتكار خواسته تا در برابر �علي

»السبعخوانند، بقية قرآن را نيز هفت قسمت كند چنانكه در خود قرآن   مي»ثاني الم
  : كريم، سورة فاتحه در برابر همة قرآن نهاده شده و بدين شكل از آن ياد گشته است 

� ôô ôô‰‰‰‰ ss ss)))) ss ss9999 uu uuρρρρ yy yy7777≈≈≈≈ oo ooΨΨΨΨ ÷÷ ÷÷YYYY ss ss????#### uu uu $$$$ YY YYèèèè öö öö7777 yy yy™™™™ zz zz ÏÏ ÏÏ ii iiΒΒΒΒ ’’’’ ÎÎ ÎÎΤΤΤΤ$$$$ ss ssVVVV yy yyϑϑϑϑ øø øø9999 $$ $$#### tt ttββββ#### uu uu öö öö àà àà)))) øø øø9999 $$ $$#### uu uuρρρρ tt ttΛΛΛΛ ÏÏ ÏÏàààà yy yyèèèè øø øø9999 $$   )87 : حجر(  � ####$$
  .» داديماي كه بايد مكرّر خوانده شود و قرآن بزرگ، ت آيهما تو را هف«

 جز –قرآن اي در  و مقصود از هفت آيه، همان آيات سورة فاتحه است كه هيچ سوره
 23به سخن اصلي باز گرديم و گفتار نويسندة .  داراي هفت آيه نيست–سورة نامبرده 

  . سال را دنبال كنيم
ا قرآن بر طبق نزول تدوين نشده؟ و بعد از  كه چر!كوه نمودننويسنده پس از شِ
آيد تا  در صدد بر مي! ها را كشف كرده است نظم سوره» نولد كه«منّت نهادن كه جناب 

هاي نخستين سخن گويد ولي با كمال شگفتي بدون آنكه حتّي اعتنايي به استاد  از سوره
هايي پراكنده  سوره (!!)  يعني به تفسير!رود گيرد و مي بنمايد، راه خود را مي» نولد كه«

و خواننده را !! و إنس، نزول قرآن را بĤن ترتيب قبول ندارد! پردازد كه احدي از جنّ مي
ذكر «چرا اين و ! خواني براي چه بود؟ افكند كه پس، آن همه مرثيه به شگفتي مي

  !  اثري بجاي ننهاد؟خوان ابداً در خود مصيبت! »مصيبت
  : به ترتيب از آنها ياد كرده عبارتند از ) د از علق و مدثربع(نويس  هايي كه سيره سوره

_________________________________________________________________________ 

  . 135اپ بيروت، المجلّد الثاني، صفحه تاريخ يعقوبي، چ -1
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  .  سورة والضّحي-3
   سورة انشراح -4
  .  سورة مسد-5
   سورة كوثر -6
  .  سورة طور-7
   سورة طه -8
   سورة فرقان -9

  .  سورة إسراء-10
  :  1چنين است) بعد از علق و مدثّر(گويد  با اينكه ترتيب سور بدانگونه كه نولد كه مي

  .  سورة مسد-3
  .  سورة قريش-4
  .  سورة كوثر-5
  .  سورة همزه-6
  .  سورة ماعون-7
  .  سورة تكاثر-8
  .  سورة فيل-9

  .  سورة واللّيل-10
بعد از حمد و ( گزارش شده �امير مؤمنان عليو ترتيب سور بدانگونه كه از 

   2: چنين است ) علق
  .  سورة قلم-3

_________________________________________________________________________ 

  . نگاه كنيد)  ببعد670از صفحه (اثر آقاي دكتر محمود راميار، چاپ تهران » تاريخ قرآن«جدول : به  -1
  ). مقدمتان في علوم القرآن است: عنوان كتاب . ( نگاه كنيد14مقدمه المباني چاپ مصر، صفحه : به  -2
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  .  سورة مدثّر-4
  . لم سورة مزّ-5
  .  سورة تكوير-6
  .  سورة أعلي-7
  . يل سورة واللّ-8
  .  سورة و الفجر-9

  . حي سورة والضّ-10
  

  هاي نخستين  هاي غلط از سوره برداشت
ها نيز ناقص است و بعالوه،  صرفنظر از اين كجروي، نگرش نويسنده نسبت به سوره

، مثالً دربارة سورة شود ها مي  كه از وحي دارد مانع درك اهداف سورهيبينش غلط
  : كند   چنين اظهار نظر مي50در صفحة » إنشراح«و » والضّحي«

گوئي براي رفع تزلزل خاطر و تقويت روحي محمد نازل شده است و اگر بخواهيم [
كنيم بايد اين دو  توجيه (!!)و مطلب را از لحاظ روانشناسي با ديدة واقع بين بنگريم 

  ]!! جان خود او بگوييمسوره را صداي روح و تمنّيات 

نويس آورده كه نزول ايندو سوره براي تقويت روحية   آنچه سيرهاوالًبايد گفت 
كند كه  پيامبر بوده، سخني است درست و قرآن كريم پيش از هر كس، خود تصريح مي

  : خوانيم  شود چنانكه مي آياتش ماية ثبات و پايداري پيامبر مي

� àà ààMMMM ÎÎ ÎÎ mm mm7777 ss ssVVVV çç ççΡΡΡΡ  ÏÏ ÏÏµµµµ ÎÎ ÎÎ//// xx xx8888 yy yyŠŠŠŠ#### xx xxσσσσ èè èèùùùù �  ) 120 :هود(  
  و نيز 

� || ||MMMM ÎÎ ÎÎ mm mm7777 ss ss[[[[ ãã ããΖΖΖΖ ÏÏ ÏÏ9999  ÏÏ ÏÏµµµµ ÎÎ ÎÎ//// xx xx8888 yy yyŠŠŠŠ#### xx xxσσσσ èè èèùùùù �  )32 : فرقان(  
  .» را با نزول قرآن ثابت نگاه داريم توتا دل«
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دروغ محض ) نسبت به وحي(اما تزلزل خاطر پيامبر . در اين سخن جاي ايراد نيست
 شود و معلوم نيست نويسندة است و كمترين اثري از آن، در اين دو سوره ديده نمي

مأخذ !  و چرا بنا به عادت جاري! را از كجا استخراج كرده است؟! اين مفهوم رقيق!دقيق
 اگر نويسنده به همان نخستين آيه از سورة !دهد؟ و دليل ادعاي خود را نشان نمي

با  »شرح صدر«فهميد كه  كرده بود مي توجه )كدر صكح لَشرَم نَلَأ(: انشراح يعني 
ندارد بلكه همواره با نور يقين و هدايت رباني همراه است تزلزل در ايمان سازش 
  : خوانيم  چنانكه در خود قرآن مي

�  yy yyϑϑϑϑ ss ssùùùù rr rr&&&& yy yyyyyy uu uu4444 ŸŸ ŸŸ°°°° ªª ªª!!!! $$ $$#### ………… çç ççνννν uu uu‘‘‘‘ ôô ôô‰‰‰‰ || ||¹¹¹¹ ÉÉ ÉÉΟΟΟΟ≈≈≈≈ nn nn==== óó óó™™™™ MM MM∼∼∼∼ ÏÏ ÏÏ9999 uu uuθθθθ ßß ßßγγγγ ss ssùùùù 44 44’’’’ nn nn???? tt ttãããã 99 99‘‘‘‘θθθθ çç ççΡΡΡΡ  ÏÏ ÏÏ ii iiΒΒΒΒ  ÏÏ ÏÏµµµµ ÎÎ ÎÎ nn nn//// §§ §§‘‘‘‘ �  
  )22 :زمر (  

و در ) شرح صدر به او داده(آيا كسي كه خدا سينة او را براي اسالم گشوده «
با گمراهان و اهل ظلمت ( از سوي خدايش به نوري تابناك رسيده است نتيجه،

  .»)برابر تواند بود؟
  : خوانيم  و نيز مي

�  yy yyϑϑϑϑ ss ssùùùù ÏÏ ÏÏŠŠŠŠ ÌÌ ÌÌ ãã ããƒƒƒƒ ªª ªª!!!! $$ $$#### ββββ rr rr&&&& ………… çç ççµµµµ tt ttƒƒƒƒ ÏÏ ÏÏ‰‰‰‰ ôô ôôγγγγ tt ttƒƒƒƒ ÷÷ ÷÷yyyy uu uu4444 ôô ôô³³³³ oo oo„„„„ ………… çç ççνννν uu uu‘‘‘‘ ôô ôô‰‰‰‰ || ||¹¹¹¹ ÉÉ ÉÉΟΟΟΟ≈≈≈≈ nn nn==== óó óó™™™™ MM MM∼∼∼∼ ÏÏ ÏÏ9999 �  )125 : انعام(  
  .»گشايد خواهد هدايتش كند سينة او را بروي اسالم مي كسي كه خدا مي«
 را كه از مخالفت مشركان و لجاجت �انكه گفتيم اين دو سوره، پيامبرآري، چن

در پي دشواري، آساني و گشايش : دهد كه  ايشان در تنگي و فشار بود دلداري مي
  . خواهد آمد

   سراً يسرِ العع مإنَّفَ
   سراً يسرِ العع مإنَّ

   !ولي اين، نويد پيروزي حق بر باطل است نه نشانة تزلزل خاطر
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اگر بخواهيم با ديدة واقع بين بنگريم و : [ سال آورده كه 23 آنچه نويسندة ثانياً
مطلب را از لحاظ روانشناسي توجيه كنيم بايد اين دو سوره را صداي روح و تمنّيات 

. غلط ديگري است كه شواهد گوناگون برخالف آن وجود دارد]! جان خود او بگوييم
گردد كه در ذهن نويسنده از  ان تفسير نادرستي باز ميدر حقيقت اين اظهار نظر به هم

پندارد كه با  نويس تازه، وحي را امري نفساني مي وحي، جايگرفته است چرا كه سيره
 پيوند داشته از اين رو نه تنها اين دو سوره، بلكه �آرزوها و احساسات دروني پيامبر

رداند، دلخوش از آن كه كليد اساس بايد باز گ اي را ناگزير بهمان تئوري بي هر سوره
  ! حلّ معما را يافته است

اگر وحي نبوي، تجلّي آرزوها و تأثرات : پرسيم   سال مي23ما، در اينجا از نويسندة 

اي نازل  با وجود تأثّر پيامبر، آيه» �خديجه« پيامبر بود، چرا دربارة وفات تو احساسا
  ! نشد و آن حضرت را در اين حادثه دلداري نداد؟

 كه آن حضرت را سخت اندوهناك كرد، فرزند دلبند پيامبر،» ابراهيم«چرا در مرگ 
   وحي فرود نيامد؟

عموي غيور پيامبر كه مورد محبت آن حضرت بود، » حمزه«چرا به مناسبت شهادت 
  ! اي نازل نشد؟ آيه

 كه دعوتنامة پيامبر را» خسرو پرويز«چرا بر ضد پادشاه متكبر و خود پسند ايران 
  ، آياتي مشحون از لعن و نفرين نيامد؟ 1پاره كرد

رويي پذيرفت و  كه سفير پيامبر را با گشاده» سوقِقَم«چرا براي تشويق پادشاه مصر 
  ، گفتاري نازل نشد؟ 1هدايايي بهمراه او براي آن حضرت فرستاد

_________________________________________________________________________ 

تاريخ طبري، الجزء : العمل او به   به خسرو پرويز و عكس�ل اكرمبراي آگاهي از متن نامه رسو -1
  .  نگاه كنيد654الثاني، صفحه 
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اي   سوره،2كه دعوت پيامبر را قبول كرد و اسالم آورد» ةبلَج«ان سچرا بنفع پادشاه غَ
   !نيامد؟

 آرزوي بقاي فرزند و همسر و عموي خود را داشت؟ و مگر نه �مگر نه آنكه پيامبر
اندوه و خشم و شادي و احساسات پيامبر، در نزول وحي نقش ) به پندار شما(آنكه 

  ! كرد؟ پس چرا اين تمنّيات و احساسات، آثار خود را نشان نداد؟ مؤثّري ايفاء مي
تئوري ورشكستة شما از تفسير وحي مقدس ناتوان است و حناي ! نويس آقاي سيره

دهنده، وحي   شگفتا كه در حوادثي خصوصي و تكان!آن جناب در اينجا رنگي ندارد
ا رسالت پيامبر نشان نكه برخي از مشركان، روي مخالفت بساكت است اما بمحض آ

لداري دهد و به ادامة كار را د �آيد تا پيامبر مي» لم نشرحأ«و » حيوالضّ«دهد سورة  مي
در اينجا دچار سردرگمي و » وحي نفساني« آيا با پذيرفتن تئوري !تشويق كند

  شويم؟  گويي نمي تناقض
 سال و 23راه ديگري بايد پيمود كه پاي نويسندة » مسئلة وحي«براي فهم 

ه  و ما در گذشته نقشي از اين راه را تا حدودي ك!همكفرانش از پيمودن آن لنگ است
كند تا باز از  ر اينجا دوباره مناسبت اقتضاء ميدر خور اين كتاب بود ترسيم كرديم د
ديگري از اين راه نوراني و مصفّا را در برابر خود قرآن كمك بگيريم و دورنماي 

  : خوانندگان ارجمند مجسم سازيم 

: ني يع(اي كه به پيامبر رسيده   كلمهنخستينهر كس قرآن كريم را تالوت كند، از 

و ديگري مقام » فرستندة وحي«يكي مقام ! شود  آشنا ميدومقامبا ) بخوان : إقرء

                                                                                                                                                    

 17صفحه ) القسم الثاني( و طبقات ابن سعد، المجلّد األول 645به تاريخ طبري، الجزء الثاني، صفحه  -1
  .نگاه كنيد

  .  نگاه كنيد20صفحه ) القسم الثاني(طبقات ابن سعد، المجلّد األول : به  -2
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و اين تعبير را از آياتي » يقّلَتَم«و ديگري » لقيم«و به تعبير قرآن يكي . »گيرندة وحي«
  : گويد  توان بدست آورد از جمله اين آيه كه مي چند مي

� yy yy7777 ¯¯ ¯¯ΡΡΡΡ ÎÎ ÎÎ)))) uu uuρρρρ ‘‘‘‘ ¤¤ ¤¤)))) nn nn==== çç ççGGGG ss ss9999 šš ššχχχχ#### uu uu öö öö àà àà)))) øø øø9999 $$ $$####  ÏÏ ÏÏΒΒΒΒ ÷÷ ÷÷ββββ àà àà$$$$ ©© ©©!!!! AA AAΟΟΟΟŠŠŠŠ ÅÅ ÅÅ3333 yy yymmmm AA AAΟΟΟΟŠŠŠŠ ÎÎ ÎÎ==== tt ttææææ �  )6 : نّمل(  
  .»كني اي دانا تلقّي مي تو قرآن را از نزد فرزانه«

شود  اين دو مقام، همواره در قرآن تجلّي دارد و در خالل كلمات گوناگون مفهوم مي
يا أيها (و ) برخيز: م قُ(و ) برسان: غ لِّب(و ) خاطرنشان ساز: ر ذكُأُ( و )بگو: ل قُ: (مانند 

بسوي تو  : يكلنا إلَأنزَ(و  ) فرستادههان اي: ها الرّسول يا أي(و ) هان اي پيامبر : بيالنّ
البته .... و كلمات فراوان ديگر ) بسوي تو وحي كرديم: يك ينا إلَأوح(و ) فرو فرستاديم

: بعنوان نمونه .  جدا و ممتاز از گيرندة آن استمقام فرستندة وحي در قرآن كريم كامالً
شود از آنجا كه در زمان و مكان معيني محاط بوده،  ها شمرده مي امبر كه گيرندة پيامپي

هاي ناپيدا خبر نداشته است، اما بحكم  هاي دور و مكان دانسته و از زمان غيب نمي
دهد يا پيروزي روميان را  ارتباط با فرستندة وحي، از جزئيات احوال گذشتگان خبر مي

   1!كند ينده، با قاطعيت اعالم مي سال آ9بر پارسيان در 
  : خوانيم  بهمين اعتبار در جايي از قرآن كريم مي

� ≅≅≅≅ èè èè%%%% HH HHωωωω ãã ããΑΑΑΑθθθθ èè èè%%%% rr rr&&&& óó óóΟΟΟΟ ää ää3333 ss ss9999 ““““ ÏÏ ÏÏ‰‰‰‰ΖΖΖΖ ÏÏ ÏÏãããã ßß ßß ÉÉ ÉÉ !! !!#### tt tt““““ yy yyzzzz «« ««!!!! $$ $$#### II IIωωωω uu uuρρρρ ãã ããΝΝΝΝ nn nn==== ôô ôôãããã rr rr&&&& || ||==== øø øø‹‹‹‹ tt ttóóóó øø øø9999 $$   )50 : انعام(� ####$$
  .»دانم گويم كه گنجهاي خدا نزد من است و غيب نمي بگو من به شما نمي«

  : م خواني ولي در جاي ديگر مي

� yy yy7777 ÏÏ ÏÏ9999≡≡≡≡ ss ssŒŒŒŒ ôô ôô ÏÏ ÏÏΒΒΒΒ ÏÏ ÏÏ !! !!$$$$ tt tt6666 // //ΡΡΡΡ rr rr&&&& ÉÉ ÉÉ==== øø øø‹‹‹‹ tt ttóóóó øø øø9999 $$ $$#### ÏÏ ÏÏµµµµ‹‹‹‹ ÏÏ ÏÏmmmmθθθθ çç ççΡΡΡΡ yy yy7777 øø øø‹‹‹‹ ss ss9999 ÎÎ ÎÎ)))) �  )102 : يوسف(  
  .»كنيم اين از خبرهاي غيب است كه ما آن را به سوي تو وحي مي«

_________________________________________________________________________ 

  .  نگاه كنيد218به بخش نخستين از اين كتاب، صفحه  -1
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و اين، در زماني است كه گيرندة وحي، اطّالعات خود را از فرستندة آن دريافت 
  . كند مي

 در فشار است فرستندة وحي او را همچنين، هنگامي كه گيرندة پيام، اندوهناك و
  : دهد كه  دلداري مي

� ŸŸ ŸŸωωωω uu uuρρρρ ÷÷ ÷÷ββββ tt tt““““ øø øøtttt rr rrBBBB óó óóΟΟΟΟ ÎÎ ÎÎγγγγ øø øøŠŠŠŠ nn nn==== tt ttææææ ŸŸ ŸŸωωωω uu uuρρρρ ÛÛ ÛÛ���� ss ss???? ’’’’ ÎÎ ÎÎûûûû 99 99,,,, øø øøŠŠŠŠ || ||ÊÊÊÊ $$$$ ££ ££ϑϑϑϑ ÏÏ ÏÏ ii iiΒΒΒΒ šš ššχχχχρρρρ ãã ãã àà àà6666 ôô ôôϑϑϑϑ tt ttƒƒƒƒ �  
  )127 : نّحل(  

  .»هاي آنان در تنگي مباش بر ايشان اندوه مخور و از حيله«
  : گيرد كه  يا حمايت از او را در برابر بدخواهان بعهده مي

  )99 : حجر(  � يناك المستَهزِئينإنّا كَفَ �
  .»كنيم استهزا گران را از تو دفع مي) شر(ما خود «

  : سازد كه  خواند و از وعدة پيروزي مطمئن مي يا او را به شكيبايي مي

� ÷÷ ÷÷4444 ÉÉ ÉÉ9999 ôô ôô¹¹¹¹ $$ $$$$$$ ss ssùùùù ¨¨ ¨¨ββββ ÎÎ ÎÎ)))) yy yy‰‰‰‰ ôô ôôãããã uu uuρρρρ «« ««!!!! $$ $$#### ?? ??YYYY yy yymmmm (( (( ŸŸ ŸŸωωωω uu uuρρρρ šš šš���� ¨¨ ¨¨ΖΖΖΖ ¤¤ ¤¤���� ÏÏ ÏÏ‚‚‚‚ tt ttGGGG óó óó¡¡¡¡ oo oo„„„„ tt tt ÏÏ ÏÏ%%%% ©© ©©!!!! $$ $$#### ŸŸ ŸŸωωωω šš ššχχχχθθθθ ãã ããΨΨΨΨ ÏÏ ÏÏ%%%%θθθθ ãã ããƒƒƒƒ �  
  )60 : روم(  

رز كه وعدة خدا راست است و آنانكه يقين ندارند ترا به پس شكيبايي بو«
  .»سبكرفتاري وادارند

  : كند كه  را به بندگي خود دعوت مي) و ديگران(يا او 

� ÈÈ ÈÈββββ rr rr&&&& uu uuρρρρ ’’’’ ÎÎ ÎÎΤΤΤΤρρρρ ßß ßß‰‰‰‰ çç çç6666 ôô ôôãããã $$ $$#### 44 44 #### xx xx‹‹‹‹≈≈≈≈ yy yyδδδδ ÔÔ ÔÔÞÞÞÞ≡≡≡≡ uu uu4444 ÅÅ ÅÅÀÀÀÀ ÒÒ ÒÒΟΟΟΟŠŠŠŠ ÉÉ ÉÉ)))) tt ttGGGG óó óó¡¡¡¡ •• ••ΒΒΒΒ �  )61 : يس(  
  .»مرا بندگي كنيد، اينست راه راست«

   ! دشمن در آيندة نزديكي شكست خواهد خورد:دهد تا اعالم كند  يا به او فرمان مي

� ≅≅≅≅ èè èè%%%% šš šš ÏÏ ÏÏ%%%% ©© ©©#### ÏÏ ÏÏ jj jj9999 (( ((####ρρρρ ãã ãã xx xx���� xx xx.... šš ššχχχχθθθθ çç çç7777 nn nn==== øø øøóóóó çç ççGGGG yy yy™™™™ �  )12 : آل عمران(  
  .»خوريد به آنانكه كفر ورزيدند بگو كه بزودي شكست مي«
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هاي دور را  گذشته. گيرندة وحي، آكنده از صفات بشري است: خالصه آنكه 
خورد و از حيله و  ان اندوه مي دشمندت و عناداند و از آينده خبر ندارد و بر لجاج نمي
گيرد و در پيروزي  افتد و در برابر خطاي خود مورد عتاب قرار مي  آنان در فشار ميمكر

 بر او نياز دارد و از عذاب خدا ورزد و به بندگي خدا و توكّل بر مخالفان شتاب مي
اما مقام . لق را داردحالت تسليم مط» فرستندة وحي«بيمناك است و در برابر دستورات 

او خود را آفرينندة همه چيز و هر كس معرّفي .  مقام ديگري استها، فرستندة پيام
داناي ضمير منافقان و گفتگوهاي پنهان ايشان . كند و بر گذشته و آينده احاطه دارد مي

ضعف و فتور، در صالبت (كند  ترين احوال پيامبر، لحنش تغيير نمي در سخت. است
به . شمرد همة خلق را از آوردن سخني چون كالم خود ناتوان مي). يابد راه نميگفتارش 

جويي، آنها را به كيفر تهديد  دهد ولي در صورت اصرار بر ستيزه مخالفان مهلت مي
خود را همه جا حاضر و بر احوال همگان ناظر . دارد اش تخلّف بر نمي وعده. كند مي
تمام پيامبران . خواند اطاعت از قوانين خويش فرا ميو همة خلق را به بندگي و . داند مي

تمام نيروهاي ملكوتي را در اختيار خويش و . شمرد را از سوي خود برانگيخته مي
 روشن و صادقانه ظهور اين دو مقام در قرآن كريم كامالً. دهد نشان ميفرمانبردار خود 

ج از قرآن نيز، گيرندة وحي در خار. است بطوري كه از تصنّع و تكلّف بكلّي فاصله دارد
اي را متحول  و جامعة عقب افتاده. پيمايد  را ميه هدايت فرستندة آن، راه پيروزيب

هايش به  و وعده. آورد ميمترّقي و پرشوري را براي آنان به ارمغان و فرهنگ . سازد مي
ورده كالمي كه آ. آيد و در كارش انحراف از هدف پديد نمي. پيوندد خالف و دروغ نمي

اش، سپاه او در  بنا به وعدة فرستنده. ماند است بالمعارض و بدون رقيب باقي مي
از مشركان عرب و يهوديان مدينه تا مسيحيان رومي و ايرانيان (رويارويي با همة اديان 

  : گردند  پيروز مي) زرتشتي
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او است آن كس كه فرستادة خود را هدايت و آئين حق فرستاد تا آن را بر همة «

  .!»اديان پيروز گرداند، هر چند مشركان را ناپسند آيد

 كند، كايت ميقرآن كه از وجود دو مقام با ظرافت و دقّت عجيبي ح» طرح عملي«

خورد و با موفقّيت راه خود را بانجام  نيز شكست نمي» تجربه و عمل«در ميدان 
م و منصف، اين امر نشانة اصالت وحي و درستي نبوت آيا براي مردم عالِ. رساند مي

  : گويد   قرآن مجيد مي!شود؟ شمرده نمي
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بينند كه آنچه به سوي تو  مي) با نور علم(كساني كه به آنها دانش داده شده «

  .»كند فرود آمده حق است و به راه خداي غالب و ستوده هدايت مي
قرآن مجيد، وحي الهي و پيام حق است، با اين همه فهمند كه  آري، مردم خردمند مي

و » ناخودآگاه « فرستنده و گيرندة وحي را با ضميرتوان اگر كسي گمان كند كه مي

  :  تطبيق كرد، البته گمان باطلي در او راه يافته است زيرا �پيامبر» خودآگاه«

 ،»خودآگاه«ه وجدان پذيرد همچنان ك ، اثر مي»خودآگاه«از » ناخودآگاه«ضمير  : اوالً
پيامبر از » خودآگاه«گيرد و بنابراين هنگامي كه مثالً ذهن  قرار مي» ناخودآگاه«تحت تأثير 

او نيز » ناخودآگاه«خبر نداشته است، ضمير » �يوسف«يا » أصحاب كهف«ماجراي 
ب كه از خارج بايد كس» اينگونه اطالعات«توانسته از اين ماجراها آگاه باشد زيرا در  نمي
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ناخودآگاه، ضمير خودآگاه است و تا معلومات مزبور، از ضمير خود » گذرگاه«شود، 
  . گيرد آگاه عبور نكند در وجدان ناخودآگاه جاي نمي

شود ممكن است  سخت اندوهناك و يا نااميد مي» خودآگاه«هنگامي كه ضمير  : ثانياً
هاي  تأثير متقابل در نظام«كم مدتي در برابر اين تأثّرات مقاومت كند ولي بح» ناخودآگاه«

نيز تحت تأثير قرار » ناخودآگاه«ها طوالني شود سرانجام،  اگر فشارها و اندوه» پيوسته
گردد، اما با اين كه پيامبر اسالم سيزده سال در مكّه مورد  گيرد و لحنش ضعيف مي مي

شتن وي به تا آنجا كه در آخرين شب، به آهنگ ك(تهديد و فشار روز افزون قرار داشت 
وجه از شكوه وحي و صالبت كالمي كه آورد كاسته نشد و در  به هيچ) اش ريختند خانه
فرسا آمده است همان لحن قاطع و حاكم و  هاي طاقت هاي مكّي كه مقارن با دوران سوره

دهد  كنيم و اين نشان مي شود كه در سور مدني با آن لحن برخورد مي استواري ديده مي
هاي مادي بوده  گرفته و بيرون از جريان  تحت تأثير حوادث قرار نمي»يفرستندة وح«كه 

  . است

گويد و او  سخن نمي» خودآگاه« با خداونديضمير ناخودآگاه، هرگز به لحن  : ثالثاً

بيماري «خواند مگر در اشخاص ديوانه و مريض كه گرفتار  را به بندگي خود فرا نمي
اي را از  توانند جامعه ه اين گونه افراد هرگز نميشوند و پيدا است ك مي» چند شخصيتي

اي براي مردم بياورند در حالي كه  نو بسازند و فرهنگ و حكومت و آئين و زندگي تازه
 به اعتراف دشمنانش از چنين مزايايي در حد كمال برخوردار بوده �پيامبر گرامي اسالم

  . است
ختصار از ذكر آنها خودداري دالئل ديگري نيز وجود دارد كه ما براي رعايت ا

اين كتاب آورديم از كنيم و آنچه را در بخش نخستين و فصول گذشتة  مي
هاي شگفت در امور، و امدادهاي غيبي در غزوات، و معجزات عددي در  گويي پيش
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آوريم تا آنها را به آنچه در اينجا ارائه  نها همه را بياد خوانندة ارجمند ميقرآن و جز اي
  . گيري كند زايد و از مجموعة اين دالئل، نتيجهگرديد بياف

» انشراح«و » والضّحي« سال، پس از سخن واهي خويش كه دربارة سورة 23نويسندة 

شمرد،  مي]!! جواب پرخاش ابولهب: [كند و آن را  ياد مي» مسد«آورده است از سورة 
بسياري از :  كه شويم يدر اين باره ما پيش از اين آنچه الزم بود، گفتيم، باز هم يادآور م

 پيش �زيستند كه راه پرخاشگري و ناسزاگويي را در برابر پيامبر اكرم نادانان در مكّه مي
كه بارها به » ابوسفيان«گرفتند اما قرآن كريم نامي از آنها بميان نياورده است و حتّي از 

از دشمنان و جنگ با پيامبر آمد و سپاه قريش را رهبري نمود ذكري نرفته است و اگر 

 ينَإنَّ الذّ«: مخالفان دعوت محمدي در قرآن ياد شده با تعبيرهاي كلّي از قبيل 
 از آنان سخن آمده »قيننافِ و الم الكُفّاردِجاهِ«، »ونرُها الكافِل يا أيقُ«، »روافَكَ

عموي » بو لهبأ«تنها كسي كه به طور مشخص از او در قرآن نام برده شده، . است
بوده است تا همه بدانند كه به هنگام مخالفت با حق،  �و معاند پيامبرمالدار 

دهد، همچنانكه ثروت و اعتبار هيچ بكار   نيز كمترين سودي نمي�خويشاوندي با پيامبر
  : فرمايد  بينيم آنجا كه مي آيد چنانكه اين معنا را بشكل ديگر نيز در قرآن كريم مي نمي

  )101 : مؤمنون(  �مهنَ بينسابال أَ فَورِ في الصخَفِإذا نُفَ �
  .»چون رستاخيز اعالم گردد نژاد و خويشاوندي در ميان نيايد«

  : تا خويشان، بتوانند سودي ببخشند چرا كه بقول قرآن

� ‘‘ ‘‘≅≅≅≅ ää ää.... ¤¤ ¤¤›››› ÍÍ ÍÍKKKK öö öö∆∆∆∆ $$ $$#### $$$$ oo ooÿÿÿÿ ÏÏ ÏÏ3333 || ||==== || ||¡¡¡¡ xx xx.... ×× ×× ÏÏ ÏÏδδδδ uu uu‘‘‘‘ �  )21 : طور(  
  .»هر كس رهين دستاورد خويش است«

و » ابولهب«كودكي يتيم شده بود و عموي وي  در �پس با توجه بĤنكه پيامبر خدا
بويژه كه (توانستند بشمار آيند  همسرش، براي آن حضرت افرادي شبيه به پدر و مادر مي
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 پيام قرآن بخوبي جلوه )داشت عرب، عمو را همچون پدر، سخت محترم و گرامي مي
لفت بر خيزند كند كه اگر نزديكترين خويشاوندان انبياء، با مقدسات اديان به مخا مي

پسر «انتظار كيفر الهي بايد باشند و ذكر بيش از ديگران در خور سرزنش بوده و در 
 در »�عموي محمد« همچون »�همسر لوط« و »�پدر ابراهيم«و » �نوح

  . قرآن كريم با اين لطيفه پيوند دارد
» ثركو« دربارة سورة !بار ديگر مفسر مĤبانه» مسد«نويس تازه، پس از سورة  سيره

  : نويسد  كند و مي اظهار نظر مي
يا ) ابتر(مردن قاسم فرزند پيغمبر او را سركوفت داد و عاص بن واثل پس از [

فرمايد  شود و خداوند به وي مي درنگ سورة كوثر نازل مي خواند آنگاه بي) بالعقب(
  ) تاب ك51صفحة  (!.]توز و سرزنش كنندة تو ابتر است يعني كينه» إنّ شانك هو األبتر«

 در صدد است ها، هايي براي سوره پيداست كه نويسنده با مطرح ساختن چنين زمينه
در برداشت كلّي رو  دهد و از اين  نسبت �تا آيات قرآن را به احساسات شخصي پيامبر

  : گويد  هاي نخستين، مي خود از سوره
مكّي قرآن، هاي   از مرور در سوره سالة بعد از بعثت مخصوصا13ًاز سير در تاريخ [

اش قد بر افراشته از توسل به هر  شود كه يك تنه در برابر طائفه حماسة مردي ظاهر مي
 براي سركوبي قوم (!!)اي به حبشه و استمداد از نجاشي   حتّي فرستادن عده(!!)اي  وسيله
 !!.] روي نگردانيده و از مبارزة با استهزاء و بد زباني آنها باز نمانده است(!!)خود 

  )  كتاب51صفحة (
انديشة ) دانيد چنانكه مي(پيش از هر چيز بايد بگويم كه در پس سخنان نويسنده 

رو معنويت و روح كالم را در  خشك مادي وجود دارد، يك بعدي است و از همين

در كتاب  !)خواندند كه مغز متفكّر چپ گرايانش مي (تقي اراني: بعنوان نمونه . يابد نمي
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كند كه حقّا ديدني  اي نقد مي را بگونه» حافظ«برخي از اشعار » اديعرفان و اصول م«
  : گويد   دربارة اين بيت كه حافظ ميمثالً!! است

  غالم همت آنم كه زير چرخ كبود
  

  !زهر چه رنگ تعلّق پذير آزاد است  
  

  : نويسد  اراني مي

 هر چه توانستند بفهمند كه انسان از اين عرفا نمي(!!) چنانكه واضح است «
 انسان نمي تواند از قيد قواي مادي اوالً. تواند آزاد باشد رنگ تعلّق پذيرد نمي

از همان تواند   نيز انسان نمي (!!).مانند تأثير جاذبة زمين و فشار جو آزاد باشد
 از تواند خالصه بشر نميآزاد باشد ) .... مانند عقيدة تجرّد خود اين عرفا(عقايد 

، خواه اجتماعي و خواه روحي  طبيعت، خواه قوانين طبيعيعموميقوانين قيد 
  ) 34عرفان و اصول مادي، چاپ تهران، صفحة  (!!.» باشدخالص

  ! زند گري در اين سخنان موج مي جمود فكري و قشري
توان گفت در طول تاريخ عرفان، هيچ يك از اهل معرفت معنايي را كه اراني از  مي

حافظ قصد آن نداشته تا نشان دهد وي هيچگاه ! اند ننمودهدريافته، اراده » ترك تعلّق«
و از تأثير جاذبة زمين و ! ارادتمند انساني است كه به آب و نان و نفس كشيدن نياز ندارد

مقصود ! باشد  فارغ مييا از داشتن عقايد پاك و متعالي كامالً! فشار جو بكلي آزاد است
ماديات را هدفِ اصلي نپنداشتن است كه همان اسير دنيا نبودن و » ترك تعلّق« از حافظ

وصول به مقام اخالص در توحيد و دلبستگي بخدا باشد و لذا در پي بيت مذكور 
  : گويد  مي
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  مگر تعلّق خاطر به ماه رخساري
  

  1كه خاطر همه دلها بياد او شاد است  
  

  : در جاي ديگر گفته است 
  گويم و از گفتة خود دلشادم فاش مي

  

  !قم و از هر دو جهان آزادمبندة عش  
  

  نيست بر لوح دلم جز الف قامت يار
  

  چكنم حرف دگر ياد نداد استادم  
  

يا مقام تجرَد، جز » ترك تعلّق« بوده البته از 2 خود!»فيزيكوشيمي «!اراني كه گرفتار
فهميده است و اين همان  چيزي نمي! »وزني و رها شدن از جاذبة زمين بي«مفهوم 
 اين گونه افراد اگر مالحظه !بينيم  سال نيز مي23است كه آن را در نويسندة اي  روحيه

كند و همة افراد  جويي مي عيب» ي ناپسندخو«اي از  اديبي يا انسان وارسته كنند كه مثالً
دارند كه  خواند، تمام سعي خويش را بر اين معطوف مي مي» خوشخويي«بشر را به 

 و در پيوند با ! كداميك از نزديكانش خشمگين بودهنشان دهند گويندة مزبور نسبت به
رسند كه  انجام به اين نتيجه مي و سر!كدام درگيري آن سخنان را بر زبان آورده است؟

فتار اخالقي آن مرد وارسته، جز پاسخگويي به فالن بدخواه و ناسزاگو، چيزي نبوده و گ
  ! معنا و محتوايي ندارد

از حوزة مادي خود تجاوز كرده و به » معناشناسي«در كار گري   اين قشريمتأسفانه
بينيم در برخي از كتب تفسير، هر  رو مي و از اين! ها نيز رسيده است بسياري از مذهبي

گويي قرآن مجيد براي تجليل از مقام چند ! كنند اي محدود مي اي را به كسي و حادثه آيه
   !رفته استتن نازل شده، و يا ارشاد افراد معدودي را بر عهده گ

_________________________________________________________________________ 

نبايد تشبيه كرد » ماه رخسار«هر چند بنابر اصلي كه اينجا محلّ بحث آن نيست، ذات سبحان را به  -1
تا نباشي آشنا زين پرده رمزي «ولي به هر حال مقصود حافظ در اين مقام جز خدا نبوده است و 

  . د اشارات اهل عرفان را دريافتآري باي! »نشنوي
گويي اين ارمغان را جناب ! »...امروز ما در فيزيك و شيمي جديد خود «: نويسد  اراني در جايي مي -2

  ! اند ايشان و هم فكرانشان براي بشريت آورده
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سالم، محكوم شمرده شده و علماي خوشبختانه اين تنگ نظري نزد دانشمندان عالم ا

 �يعني اگر در روزگار پيامبر »د الوارِصصخَ ال يدورِالم«: اند كه  عالم، اِعالم كردهاَ
اي از قرآن بدان مناسبت نازل شده است نبايد آية مزبور را  مناسبتي پيش آمده و آيه

:  صورت عمومي داشته باشد كه د به همان مورد پنداشت بويژه كه الفاظ آيه،محدو

  . »بب السصوصِخُ ال بِفظِ اللَّومِمعبِة ُبرَالعِ«
كنم ذهن خوانندگان محترم آمادگي يافته است تا به نقد ما از  يبا اين مقدمه، تصور م

  : د عنايت كن» كوثر« سال دربارة سورة شريفة 23سخن نويسندة 

فرزند پيامبر وفات » قاسم« چون ديد عاص بن وائل: گويد  مي! نويس دوران سيره
قرآن به وي ! ن فرزند خواهي مرد آن حضرت را سركوفت داد كه تو بدوكرده است

   !!نسل خواهي مرد پاسخ داد كه خود بي
دهد  را از آيات بلند قرآن نشان مي! اين معناي كودكانه البته درجة فهم جناب مفسر

از ! غرض و اهل سالمت آنچه افراد بي! »هر كس بقدر فهمش، فهميد مدعا را«: كه 

فهمند اساساًس ربطي به فرزند و نوه و نتيجه  مي »ربتَ هو األكئَ شانِنَّإ«: آية كريمة 
» عمرو بن عاص«بنام ! فرزند چموشيپس از خود، » عاص بن وائل« بويژه كه !ندارد

   .... بود» عبداهللا بن عمرو«ش نيز ا بجاي گذاشت و نواده
در رابطة با فرزند، معنايي محدود دارد اما معناي وسيعي نيز براي آن آمده » ابتر «واژة

كسي كه هر خيري از او قطع شده و : است يعني  1» خيرٍلَّ كُنه ععطِنقَ الموه«: كه 
  . ماند اثر نيكي از وي نمي

_________________________________________________________________________ 
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در عالم ماده » گوش ظاهر« از يك سو با �يامبراهميت مطلب در اينجا است كه پ
گويند و مقصود گوينده آن بوده كه چون از محمد، فرزند  مي» ابتر«شنيده كه به او  مي

شود و كسي از پي او نخواهد  ذكوري بجاي نمانده پس با مردنش بفراموشي سپرده مي
» گوش دل«م غيب در اما از سوي ديگر، سروش عال! 1بود تا نام و نشانش را حفظ كند

خدا تو را كوثر  ]بتر األوك هئَ شانِنَّإ.... ر وثَ الكَيناكعطَا أنّإ[گويد كه  پيامبر مي
و اين دشمن تو است كه ابتر خواهد بود يعني اثر خيري از وي .... بخشيد ) خير كثير(

خود يك آيا اين . كند باقي نخواهد ماند و بنابراين، تاريخ و زمان او را فراموش مي
 چنانكه قرآن گفت برقرار �پيشگويي صادقانه نيست؟ مگر نه آنكه نام و تعاليم محمد

  . گرفتماند و رفعت 

� $$$$ uu uuΖΖΖΖ ÷÷ ÷÷èèèè ss ssùùùù uu uu‘‘‘‘ uu uuρρρρ yy yy7777 ss ss9999 xx xx8888 tt tt øø øø.... ÏÏ ÏÏŒŒŒŒ �  )4 : شرح(  
اثري !! اهل جاهليت :اما از عاص بن وائل و أمثال و أقران او در تاريخ جز عنوان

  ! باقي نماند؟
ورده و  سال ناچار در جاي ديگر آ23يسندة  را خود نوشگفت آنست كه همين معنا

  : نويسد  مي» طور«در ترجمة آياتي از سورة 
هاي مكّي است  ترين سوره ترين و خوش آهنگ كه از فصيح) طور(در سورة [

فذكّر فما أنت بنعمة ربك «: ده است اي از اين مجادلة محمد با قوم خود ترسيم ش گوشه
فإنّي معكم من  قل تربصوا.  يقولون شاعر نتربص به ريب المنونأم. ن و ال مجنونهبكا

_________________________________________________________________________ 

فيما بلغني إذا ذكر  و كان العاص بن وائل السهمي: قال ابن اسحاق : آمده در سيرة ابن هشام  -1
فإنّما هو رجل أبتر العقب له لوعات النقطع ذكره و استرحتم عنه فانزل !  قال دعوه����رسول اهللا

  ). 393القسم األول، صفحه . ( ...انا أعطيناك الكوثر : اهللا في ذلك 
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:  يعني »بحديث مثله إن كانوا صادقينفليأتوا . 1أم يقولون تقولّه بل ال يؤمنون. المتربصين
گويند محمد   نه كاهني نه ديوانه بلكه ميخود را بكن كه از عنايت پروردگار،تو كار 

 !شود و بزودي در حوادث دهربهم پيچيده مي) بافد چيزهائي بهم مي(شاعريست 
! بگو من همچون شما مترقّب و منتظرم كه كداميك از ما از ميان خواهيم رفت؟

گويند مانند  اگر راست مي! گويند قرآن كالم خدا نيست و محمد آن را ساخته است مي
  )  كتاب52 و 51صفحة ].! (آن بسازند

د و با فرا رسيدن مرگش، در حوادث دهر بو» ابتر«و تاريخ نشان داد كه چه كسي 
  ! پيچيده و گم شد؟

اند قرآن   در معناي محدود آن بكار برده�اي را كه بدخواهان پيامبر بينيد واژه پس مي
  . رسد اي در تاريخ مي كند و به پيشگويي صادقانه كريم در معنايي بس وسيع استعمال مي

اختصاص ندارد و بنابر » بن وائلعاص « به زني» دشمن پيامبر«: همچنين، عنوان 
گردد  اي كه پيش از اين ياد كرديم حتّي به معاصران آن حضرت هم محدود نمي قاعده

كه متأسفانه با خيانت و ! شود  سال، نيز مي23 نويسندة !!بلكه شامل حال سعادت مĤل
  .  دشمني خود را بĤن حضرت نشان داده است�تحريف در گزارش سيرة پيامبر

ي وسيع را مفسران قديم بخوبي دريافته بودند چنانكه ابو جعفر طبري در اين معنا
  : نويسد  تفسير خود در اين باره مي

، هبقِ ععطِ المنقَ األذَلُّو ه���� اهللاولِس رضبغِ م أنَّرَ أخبهكرُعالي ذِ تَ اهللاَإنَّ«
 !»هينِع بِخصٍت في شَلَزَ نَةُ اآليتِ إن كانَ، و النّاسِنَ مِهضَن أبغَ ملِّ كُةُفَ صِكذلِفَ
 خبر داد كه –ه كرُ تعالي ذِ– خداي«: يعني ) 330تفسير طبري، الجزء الثّالثون، صفحة (

قطع شود و اين، صفت همة كساني اش  كوچك و خوار باشد و دنباله �دشمن رسولش

_________________________________________________________________________ 

  ! سال از ميان آيات حذف شده است 23در كتاب » بل اليؤمنون«عبارت  -1
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 معين فرود است از ميان مردم كه با وي به دشمني بر خيزند، هر چند آيه دربارة شخصي
  . »آمده است

  
   !انگيزة هجرت مسلمانان به حبشه
اي  اي حتّي فرستادن عده از توسل به هر وسيله : [�اما آنچه نويسنده آورده كه پيامبر

 دروغي است !؟]به حبشه و استعداد از نجاشي براي سركوبي قوم خود روي نگردانيده
شام در سبب هجرت مسلمين به حبشه  ابن ه!دردا از آن بر ميكه متون تاريخي پرده 

  : نويسد  مي

 ةِي العافِنَ مِو فيهِ و ما هَالءِ البنَه مِصحاب أصيب ما ي���� اهللاِولُسي رأما رلَّفَ«
 م فيهِا همم مِهعمنَلي أن ي عرقدِ ال يهنَّ و أ طالبٍبي أهِمن ع و مِ اهللاِ منَهِكانِمبِ
 هند عِمظلَ ال يكاًلِها م بِنَّاءِ فَةِشَب الحرضِي األلَم إجتُرَو خَلَ: م ه لَ قالَالءِ البنَمِ
 ك ذلِند عِجرَخَفَ. م فيهِنتُا أمم ِجاًرَم فَكُ لَ اهللاُلَجعتّي ي حدقٍ صِرض أ هيو. دحأ

صحابِن أ مِمونَسلِالمر رضِلي األَإِ ���� اهللاولِسالح ةِشَب ةَتنَ الفِةَفَخالَماًرار فِ و 
السيرة النبويه، القسم األول،  (.»سالمي اإلت فِ كانَةٍجرَ هِولَت أَّكانَم فَهِدينِ بِي اهللاِإلَ

  ) 322-321صفحة 
رسيد، مالحظه كرد و ديد  هايي را كه به يارانش مي آسيب �اچون رسول خد«: يعني 

برد  رد در عافيت بسر ميكه خود بنا به منزلتي كه نزد خدا و نزد عمويش ابوطالب دا
تواند آسيب را از يارانش دفع كند، به ياران خويش گفت اگر به سرزمين حبشه  ولي نمي
كند كه در  كه در آن ديار پادشاهي فرمانروايي مي) يابيد ها نجات مي از گرفتاري(برويد 

تا آنكه ) برويد(و آنجا سرزمين انصاف است رود  حكومت وي بر كسي ستم نمي
) گروهي از(در اين هنگام . د گشايشي از اين احوال براي شما پديد آوردخداون
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ه رهسپار سرزمين حبشه شدند و ن از سر ناسازگاري با آن فت�مسلمانان و ياران پيامبر
دينشان بسوي خدا گريختند و اين ماجراي نخستين هجرت بود كه در ) حفظ(براي 

  . »اسالم روي داد

   : نويسد  ميي كبر در طبقاتابن سعدو همچنين 
 شركينَ المنَ مِ كثيرٌناسه ثار بِثَدح و تُيمانَاإل رَه ظَ ومونَسلِ المرَثُا كَملَ«
  نم عهتَتنَفِادوا رأم و نوهجم و سبوهذَّعلهم فَبائِن قَ مِنَن آمم بِريشٍ قُارِن كفّمِ

 وا أينَقالُ فَي األرضِقوا فِرَّفَتَ _ و سلَّمصلّي اهللاُ علَيهِ_ِ اهللاسولُم ره لَم فقالَهِدينِ
 أن  إليهِرضِ األبت أح وكانَةِشَب إلي الحنا و أشار ها ه قالَ اهللاِ يا رسولَذهبنَ
يهاجرَها فَلَبِ قَرَهاجذَ ناس وو عمِدٍد مِمينَسلِن الم نهم مرَن هاجم عو مِهِأهلِ بِه م نه
مهِفسِنَ بِرَن هاجي قَتّ حدموا أرضالح ل، القسم ( »هشَبطبقات ابن سعد، المجلد األو

) 136األول صفحه   
آشكار شد و در ميان ) بخدا و رسول(چون مسلمانان فزوني گرفتند و ايمان «: يعني 

مردم سخن از آن افتاد، بسياري از مشركان و كفّار قريش بر اهل ايمان از قبائل خود 
را شكنجه كردند و به زندان افكندند و خواستند تا ايشان را از دينشان شوريدند و آنان 

!  دستور داد تا در زمين پراكنده شوندن به آنا�برگردانند، در اين هنگام رسول خدا
و . بدانجا رويد و به سوي حبشه اشارت كرد: اي پيامبر خدا بكجا رويم؟ فرمود : گفتند 

اي از  پس عده. داشت ي مهاجرت دوست ميسرزمين حبشه را بيش از هر جايي برا
ا خانوادة خود و برخي به تنهايي هجرت ن ديار شتافتند و برخي از ايشان بمسلمانان به آ

  . »كردند تا آنكه به سرزمين مزبور وارد شدند

  : نويسد   در تاريخ خود ميطبريو نيز 
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م و هِن أبنائِ مِ اهللاِن دينِ عهعبِن تَنوا مفتِأن يم بِهسؤوت ررَم ائتَمثُ.... «
ن  مِ���� اهللاِسولَ رعب اتَّنِلي م علزالِ الزِّةَديد شَةًفتنَت ِكانَم، فَهِلِبائِم و قَهِإخوانِ
 مينَسلِالم بِك ذلِلَعِما فُلَ، فَن شاء م اهللاُمص و عنَتَ افتَنِ منَتَافتَفَ. مِسال اإلأهلِ

رَأمهاهللاسولَم ر ����جوا إلي أرضِخرُ أن يالح بِ و كانَةِشَب الحةِشَبلِ مصالِك ح 
لَقالُي جاشِ النَّهظلَي، ال يأَم حو كانَهِأرضِ بِد ي يهِلَثني عم ذلِع ك صت  و كانَالح

أرضالح شةِبتجقريشٍ لِراً مرونَجِتَّ يجدونَ فيها، يو  و أمناًزقِرِّ من الفاغاً فيها ر 
راًمتجح فَناًس رَأمم بِه328تاريخ طبري، الجزء الثاني، صفحة . (»���� اهللاسولُها ر-
329 (  

كه هر كس از سپس، سران قريش با يكديگر رايزني كردند و همسخن شدند «: يعني 
اند، همه را وادارند تا از  فرزندان و برادران و افراد قبيلة آنها كه از دين خدا پيروي كرده

 و اهل اسالم، سخت تكان دهنده شد و �روند و كار بر پيروان رسول خدااسالم بيرون 
و چون با . برخي از آنان از اسالم بيرون رفتند و خداوند هر كس را خواست حفظ كرد

 فرمان داد تا پيروانش به سرزمين حبشه روند �مسلمانان چنين رفتار نمودند رسول خدا
گفتند و در سرزمين وي، كسي   نجاشي ميدرستكار بود كه او راو در آنجا پادشاهي 

و با اين عدالت، صالح و درستي نيز همراه بود و حبشه، محلّ تجارت ديد  ستم نمي
پرداختند و روزي فراخ و  به بازرگاني مي) رفتند و مي(شد كه در آنجا  قريش شمرده مي

را فرمان داد   مسلمانان�يافتند، پس رسول خدا امنيت و تجارتي نيكو در آن سرزمين مي
  . »كه بدانجا هجرت كنند
ترين كتب سيره و تاريخ، بيش از اين ذكري نرفته كه  كنيد در كهن چنانكه مالحظه مي

 آنان را � پيامبر خدا در مكّه تحت فشار و شكنجه قرار گرفتند،�چون ياران رسول
شي، از فرمان داد تا به حبشه هجرت كنند و در ساية امنيت آن سرزمين و عدالت نجا
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 براي �اي به آن نيست كه پيامبر اكرم در اسناد مزبور كمترين اشاره. ستم قريش بياسايند
ه، انديشة  در دوران مكّدست نياز به سوي نجاشي دراز كرده يا اساساً »!سركوبي قريش«

 سال هر چند موضوع مذكور را 23 نويسندة و شگفت آنكه !جنگ با قريش داشته است
ولي كمترين مدركي بر اثبات ) 126-65-51در صفحات (خود آورده  بار در كتاب ندچ

: كشيده كه د بسياري از موارد، سخن را بدآنجا  و مانن!مدعاي خود نشان نداده است
  ! فرمايد گويي بزبان حال ميدهد،   نه آنجا كه تاريخ گواهي مي!»خاطر خواه او است«

  ند از بيخكَ مرا چه پاك چو تاريخ مي
  

  ! دروغم ز صحنة تاريخنهال سبز  
  

  بناي كار بر اينست در طريقت ما
  

  !1تاريخ كه سازش او بنمايد، نه بنده با  
  

  : نويسد  كند و مي ياد مي!  دوباره، از كشف جديد خود126بهرحال در صفحة 
در . انديش محمد اميدوار بود حمايت نجاشي را جلب كند گرِ چاره فكر تالش[

نجاشي، مسيحي است و طبعاً بر ضد شرك و : ش بسته بود تصور او قضيه چنين نق
اند و پيوسته در  برخاستهپرستي  اي موحد در مكّه بر ضد بت اگر بداند عده. پرستي بت

زحمت و آزارند بعيد نيست به حمايت خدا پرستان لشكري به مكّه گسيل دارد و از 
عني از كساني نبود كه مورد آزار رو جعفر بن ابوطالب را كه از محترمين قريش بود ي اين

قريش نيز عمرو بن العاص و عبداهللا ابن ابوربيعه . و اذّيت قرار گيرد همراه آنها فرستاد
را با هدايائي براي نجاشي به حبشه فرستادند تا در تحت تأثير حرف مسلمانان به كمك 

به ! ن بيان محقّقانهاي] ها تحويل دهد آنها نشتابد و اگر هم ممكن باشد مسلمانان را بدان
  . باطل استچند دليل 

چون بنزد نجاشي رفت و در  �طالب جعفر بن ابيبگواهي تاريخ، :  آنكه نخست
اي دربارة گسيل سپاه بر زبان نياورد و هرگز چنين  مجلس وي سخن گفت، كلمه

_________________________________________________________________________ 
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تقاضايي از نجاشي نكرد و ما در بخش نخستين از اين كتاب سخنان جعفر را بازگو 
  . شمريم  و تكرار آن را در اينجا زائد مينموديم

طالب براي جلب نظر نجاشي و فرستادن لشكري به  شود كه جعفر بن ابي چگونه مي
و در هيچ تاريخي ! مكّه، روانة حبشه شده باشد ولي از اين مقوله هيچ سخني نگويد ؟

 باره آگاهي  قرن، از نيت جعفر در اين14ولي جناب نويسنده با فاصلة ! ذكر آن نيايد؟
رسيده و گرنه در بيداري ! بناچار بايد گفت كه حضرت ايشان را در رؤيا خبري! دهد؟

   !مدركي بر اين مدعا نتوان يافت

 به نجاشي در تاريخ ضبط شده و دكتر محمد �هاي پيامبر اكرم نامه:  آنكه دوم

  النّبوي و الخالفةلسياسة للعهد الوثائق امجموعة«: ، همة آنها را در كتاب حميد اهللا
اي به آن نيست كه نجاشي،  ها كمترين اشاره گرد آورده است و در اين نامه 1»ةاشدالرّ

 23 را نويسندة ! اين دروغ بيفروغپس،. سپاهي را به ياري مسلمانان به مكّه گسيل دارد
  ! آورد؟  كمترين نشاني از آن نمي كهسال از كجا پيدا كرده

به حبشه، نه بخاطر تقاضاي سپاه از  �طالب بن ابيهجرت جعفر :  آنكه سوم
بود كه در مكّه وجود داشت البته در تاريخ نيامده نجاشي بود بلكه بدليل فشار و آزاري 

هاي  شكنجه كرده باشند ولي مشركان از راه» ارعم«يا » اللبِ«كه جعفر را همچون 
قير و توهين و ناسزاگويي و دادند و از تح مسلمانان را در معرض آزار قرار ميگوناگون 

 جعفر، ضمناً. كردند فشارهاي اقتصادي و جز اينها نسبت به ايشان كوتاهي نمي
رو در مجلس  آمد و به منزلة سرپرست آنها بود و از اين سخنگوي مهاجران بشمار مي

 به �و بعالوه، در نامة پيامبر. به نمايندگي از ديگر مهاجران سخن گفت» نجاشي«

_________________________________________________________________________ 
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 1»مينسلِن الم مِهع مراًفَ و نَعفراًي جم ع ابنُيكلَ إعثتد بو قَ«:  است نجاشي آمده
و جدا » پسر عموي خود جعفر را با گروهي از مسلمانان بسوي تو فرستادم«: يعني 

تواند  او مي) يا سرپرستي(كردن نام جعفر از ديگر مهاجران در اين نامه، دليل بر مزيت 
  . بشمار آيد

 به حبشه آن بود كه نجاشي � از فرستادن جعفر�ذشته، اگر نيت پيامبراز اين گ
ايشان را از كمك نظامي برخوردار كند جا داشت تا جعفر بن ابي طالب پس از مدتي نه 

 �چندان دراز به مكّه باز گردد و نتايج مذاكرات خود را با نجاشي به رسول خدا
به مدينه ) يعني در سال هفتم هجري(عد گزارش كند ولي جعفر، نزديك به پانزده سال ب

و نيز » االستيعاب« در كتاب  ابن عبدالبرآمده و بحضور رسول خدا رسيد چنانكه
  : اند كه  ديگران آورده

ن  مِةِع السابِةِنَ في السةِشَب الحرضِأن  مِهِصحابِأ و رٍعفَ جدوم قُكانَ«
   2.»ةجرَالهِ

  . »ز سرزمين حبشه در سال هفتم هجرت بودورود جعفر و همراهانش ا«: يعني 
اما نمايندگان قريش، چنانكه در تواريخ آمده و نويسنده نيز اعتراف دارد، براي آن به 

اخراج كند و به مشركان حبشه رفتند تا نجاشي را وادارند كه مهاجرين را از ديار خود 
ز نجاشي براي سركوبي  سپاهي ا�مكّه تحويل دهد و اين ربطي ندارد بĤنكه پيامبر اكرم

  . اهل مكّه درخواست كرده باشد
افزايد و  اساس خود را به تاريخ مي  سال، پندارهاي بي23خالصه آنكه، نويسندة 

  . كند مي! »سازي تاريخ«نگاري  بجاي تاريخ

_________________________________________________________________________ 
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  . 242االستيعاب في معرفة األصحاب، القسم األول، صفحه  -2
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  ! غرانيق و پيامبر سازش ناپذير
غرانيق  هاي مكّي، به داستان در آخرين بررسي خود از سوره! نويس دوران سيره

ديباچة . كند ي از خاورشناسان را دربارة اين داستان تكرار ميپردازد و خيالبافي برخ مي
هاي آن چناني و كوتاه خود از چند  شود كه نويسنده پس از برداشت قصه چنين آغاز مي

  : نويسد  سوره مي
ستمر خوريم كه از سياق اين مجادلة م هاي مكّي گاهي به آياتي بر مي اما در سوره[

شود مثل اينكه حال نوميدي به حضرت دست داده و از اين روي در نيروي  دور مي
گوئي . شود مقامت او فتوري پديد آمده است و بوي سازش با مخالفان از آن استنباط مي

. خواهد با آنها به نوعي سازش برسد در مقابل نويد دوستي مشركان و مداراي آنان مي

و ان كادوا ليفتنونك عن «: دهد   اين معني را نشان ميا سورة اسر75-74-73هاي  آيه
تناك لقد كدت ولوال أن ثب. خذوك خليالًتّ الفتري علينا غيره و اذاًاليك لتذي أوحينا لّا

 ال تجدلك علينا  ألذقناك ضعف الحيوة و ضعف المماة ثم اذاً.تركن اليهم شيئا قليالً

يان دقّت و تفكّر است كه خداوند به پيغمبر  سه آية فوق شا (!!)مفهوم اجمالي »نصيراً
در اين . ايم بگوئي نزديك بود ترا فريب دهند و جز آنچه ما بتو وحي كرده«: فرمايد  مي

شدند ولي ما ترا از اين لغزش نگاه داشتيم ورنه عذاب دنيا و  صورت با تو دوست مي
 محمد دست داده آيا راستي چنين حالتي به»  بودي آخرت را براي خود ذخيره كرده

است كه از لجاج و مقاومت عنودانة قريش به ستوه آمده باشد و بالنيتجه فكر سازش يا 
از طبيعت آدمي در مواجهه با ... الاقل مماشات در وي پديدار گرديده باشد؟ شايد 

 قصة كه ست، مخصوصاً پيروزي چنين واكنشي چندان دور نيها و نوميدي از دشواري
ها و روايات آمده است و بعضي از مفسرين شأن نزول اين  ياري از سيره در بس)غرانيق(

كتاب54-53صفحة ]. ()(!!اند  ة غرانيق دانستهآيات را قضي  (  
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مناسب است تا مقدمات ) بدانگونه كه نويسنده آورده(پيش از نقل داستان غرانيق 
حقيقت دارد و چه  از يمر دهيم و ببينيم اين گفتار چه سهمذكور را تحت رسيدگي قرا

  . ؟آيد  ي از آن بدست ميجنتاي

كه الزمست با روشني و  سال، در آنجا 23شود كه نويسندة  گاهي ديده مي:  الًاو
آورد و در جايي كه تكرار و تفصيل لزومي  روي مي! »اجمال«تفصيل سخن گويد به 

 تمام بحث او از جمله در مورد همين آيات سورة اسراء است كه! كند ندارد، پرگويي مي
نويس بقول خودش  شود، در چنين جايگاهي چرا بايد جناب سيره موكول به فهم آنها مي

 سخن بميان آورد و ترجمة كامل آيات را ارائه !]مفهوم اجمالي سه آية فوق[: از 
  ! نكند؟

آيا نويسنده از برگرداندن مفهوم روشن و دقيق آيات به فارسي ناتوان بوده است؟ يا 
  !  القاء كند؟هبخوانند» مفهوم آيات«را بجاي » مقصود خود«گويي،  با مجمله خواست مي

 )ليالً قَيئاًم شَيهِلَ إِنُركُ تَتو لوال أَن ثَبتناك لَقَد كِد(: خوانيم  در آيات مذكور مي
ل بدست داده تنها همين بخش است كه اس 23اي كه از اين آيه، نويسندة  ترجمه

واضحست كه با اين قبيل  ]!!را از اين لغزش نگاه داشتيمولي ما ت[: نويسد  مي
  . نويس تازه داشت نبايد از سيره! ها انتظاري بيش از آن گونه تفسيرها، ترجمه

ما اگر ترا استوار نداشته بوديم نزديك بود كه چيزي اندك «: فرمايد  آية مذكور مي
فعل : وجود دارد، يكي » دو قيد«بايد دقّت كرد كه در اين آيه ! »بĤنها متمايل شوي

نه بر (رود و بر نزديك شدن فعل داللت دارد  شمار ميببه كه از افعال مقار» كدت«

مفهوم آيه با توجه به اين دو قيد . »چيزي اندك:   قليالًشيئاً«قيد : و دوم ) وقوع آن

پيامبر داشت در آن صورت،  اگر خداوند پيامبرش را استوار نمي: چنين است كه 
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افتاد و به سازشكاري دست  خطر مي، نه آنكه در دامان شد  به خطر نزديك مياندكي

 بكار برده و همين )كادوا( چنانكه در آية نخستين نيز فعل مقاربه را بصورت !زد مي
  . رساند مفهوم را مي

كند ولي لغزش و   آية كريمه هر چند از عنايت الهي دربارة پيامبر حكايت ميپس،
توان اثبات كرد كه  رساند بنابراين از كجا مي  با باطل نيز نميمماشات آن حضرت را

از لجاج و مقاومت عنودانة قريش به ستوه آمده و [ سال، پيامبر 23بقول نويسندة 
  ! ؟]و الاقل مماشات در وي پديدار گرديده 1بالنتيجه فكر سازش

ت بايد اگر كسي قرآن كريم را بحق، وحي الهي بشمار آورد در آن صور : ثانياً
بپذيرد كه بحكم همين آيات، خداوند پيامبر خود را از كوچكترين انحراف و نويسندة 

را نداي باطن خود پيامبر پندارد، باز هم الزمست بر طبق آيات  سال، قرآن مجيد 23
 وجدان ،�سورة اسراء معتقد باشد كه بمحض پيدا شدن انديشة سازشكاري در پيامبر

پس در هر دو صورت، رسول . ين خيال بر حذر داشته استباطني آن حضرت او را از ا
پرستان نبوده و سالمت نفس وي و عدم انحرافش   اهل سازش و مماشات با بت�اكرم

   !تراشي است؟ گيري و بهانه بنابراين چه جاي خرده. شود از هدف، ثابت مي

 طبري آنچه اساس است و  بييق بكلّيبا داستان غرانارتباط اين آيات شريفه  : ثالثاً

تاده و سعيد بن اس و قَعب ابن از 3»زول النُّاسباب« در واحديو  2»جامع البيان«در 
جة   آوردهيربيق ندارد بلكه بنظر من، غراناند شأن نزول آيات كمترين پيوندي با قص

_________________________________________________________________________ 

نه فكري (شود  فكري است با تصديق و تصميم همراه مي« فكر سازش يا مماشات« از مقصود نويسده -1
  . چنانكه دنباله سخن وي، گواه بر اين معنا است) گيرد كه مورد قبول ذهن قرار نمي

  ). اسراء(اسرائيل   از سوره بني73جامع البيان، ذيل آيه  -2
  . 196اسباب النزول، صفحه  -3
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 و بزودي اين معنا را توضيح خواهيم !همين آيات در رد و نفي افسانة غرانيق كافي است
   .داد

  . توان بدست آورد اما نتايجي كه از آيات مورد بحث مي

با كمال  كرد،  آنچه را بصورت وحي دريافت مي�پيامبر اسالم:  آنكه نخست
داشت، هر چند وحي با تهديد شديد يا با مالمت  صراحت به دوست و دشمن اعالم مي

  . كند ي داللت م� و اين امر بر امانتداري و صدق عظيم پيامبر!وي همراه بود

شد، اين تغيير بستگي به   پيدا مي�اگر اندك تغييري در ضمير پيامبر:  آنكه دوم
و اين ! ناپذير بود روحية شخصي پيامبر داشت اما تعاليم وحي و آهنگ آن همچنان تغيير

  .  بوده است�ل اكرمودهد كه جريان وحي، مستقل از روحيات رس نشان مي

رستندة وحي، تحت نظارت و نگاهباني شديدي قرار پيامبر از سوي ف:  آنكه سوم
  . بخود واگذار نشده بودوجه  داشت و به هيچ

هاي  ژگيكرد و وي  فرستندة وحي، خود را يك مقام انساني معرّفي نمي: آنكهچهارم
داد بلكه بالعكس، زندگي و مرگ و همچنين عقوبت دو جهان  بشري از خود نشان نمي

 و يوةِ الحعفضِ ناكأذَقلَ ذاًإ«: خوانيم  د چنانكه ميشمر را در اقتدار خويش مي
در آن صورت دو برابر عذاب ) شدي اگر به آنان متمايل مي(«: يعني  » ...ماةِ المعفضِ

   !»چشانديم زندگي و دو بر عذاب مرگ را بتو مي
د بر نويس از سورة شريفة اسراء آورده نه تنها ماية ايرا اي كه سيره بنابراين، سه آيه

 و اين !كند شود بلكه صداقت و حقانيت پيامبر و قرآن را اثبات مي  نمي�وحي و پيابر
هاي قرآن هر كدام بشكلي از   سورة اسراء بستگي ندارد بلكه تمام سوره تنها بهويژگي،

ر قرآني نشان سوهمين امتياز برخوردارند، كاش مجالي بود و اين معنا را از يكايك ُ
  ... داديم  مي
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 سال بياوريم و آن را 23ينك هنگام آن فرا رسيده كه افسانة غرانيق را از كتاب ا
  : نويسنده چنين آورده است  ،بررسي كنيم

اي از   را بر عدهانة كعبه حضرت محمد، سورة النّجمگويند روزي در نزديكي خ مي[
 .وحاني او و حماسة ر(!!)ايست زيبا و نمودار نيروي خطابي پيامبر سوره. قريش خواند

گويد كه فرشتة حامل وحي بر او نازل  سخن مي(!!) و صدق ادعاي خود  از رسالت (!!)
أفرأيتم الالّت «: كند  مشهور عرب ميهاي  اي به بت كرده است و در طّي بيان خود اشاره

 در مقام تحقير اين سه (!!)و تقريباً ) 21-20هاي  آيه( »ة األخريثال و منات الثو العزّي؟
 ديگر هست كه از  دو آيهپس از اين دو آيه،. است كه كاري از آنها ساخته نيستبت 

 دو آيه را بر زبان گويند شيطان اين زيرا مي(!!) متن اغلب قرآنها حذف شده است 

تلك «:  پيغمبر از گفتن آن پشيمان شد دو آيه اينست  و بعداً(!!)پيغمبر جاري ساخت 
يعني آن سه بتي كه  (آنها) اوترتجي (»تهن لترجيفسوف شفا ع. العلي«(!!)  »غرانيق

و پس از آن (!!) شايد اميدي به شفاعت آنها باشد . د پروازندطايران بلن) نام برده شد
بسجده افتاده و قريشيان حاضر چون ديدند محمد نسبت به سه خداي آنان احترام كرده 

اي كه اصل عصمت را  دهع. آنها را قابل وساطت و شفاعت دانسته است بسجده افتادند
كند اين حكايت را  د ميو وقوع چنين امري خللي بدان اصل واردانند  امري مسلّم مي

اند و حتّي آن دو جمله را از قرآن حذف   و بكلّي منكر وقوع آن شدهمجعول گفته
 ولي روايات متواتر و تعبيرات گوناگون و تفسير بعضي از مفسران وقوع (!!)اند  كرده

  )  كتاب55-54صفحة . (]كند  مي)(!!را محتمل الوقوع حادثه 
ورزي است و  گويي و غرض مملو از اشتباه و تناقض! اين بيان عميق سراسر تحقيق

 مورد پسند برخي از خام انديشان واقع شده  سال،23شنود كتاب   انسان از اينكه ميحقاً
 !ن حد از پريشان گويياي در اي  شرمنده از اينكه نويسنده!شود شرمنده و متأسف مي
خداي ناكرده از سر تعصب و يا گويم  آنچه مي! اي را جلب كند توانسته باشد نظر عده
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مبالغه نيست، مالحظه كنيد كه نويسندة كتاب، در همين چند سطر چه خطاهاي روشني 
   !را مرتكب شده است

 بر ايشان خواند كه گانة قريش هاي سه پيامبر آياتي را دربارة بتنويسد  مي:  آنكه اول

 سپس ] در مقام تحقير اين سه بت است كه كاري از آنها ساخته نيستتقريباً[: 
:  اينست كه بر آنان خواند كه مفهوم آن دو آيه! گويد پيامبر بالفاصله دو آية ديگر مي

شايد اميد به . طايران بلند پروازند) بتي كه نام برده شديعني آن سه (آنها [
 سال بارها 23 با آن عقل و درايت كه خود نويسندة � آيا پيامبر]!شدشفاعت آنها با

چنين سخنان متناقضي را توز خود  بدان اعتراف كرده، ممكن است در برابر دشمنانِ كينه
   ! آيا اين دروغ رسوا، باور كردني است؟!بر زبان آورد؟

ونه گ  كتابش بدين55 ناشدني در صفحة نويس، از اين مشكل حلّ جناب سيره

 محمد از عناد مخالفان خسته (!!)شود   قضيه آسان ميتوجيه[: كند  گشايي مي گره
شده است در قيافة حاضران تمنّاي سازش و مماشات تفرّس كرده است و بطور 

يكي دو جمله براي رام كردن آنها گفته است آنها نيز خشنود شده  )!(!طبيعي 
 سال با اين عقل و 23فتم كه نويسندة من در شگ ]!!دان با محمد بن سجده در آمده

 و !پرداخت زده بود و به رتق و فتّق امور مي ها بر مسند سياست تكيه  چگونه سال!هوش

  ! آمد؟ بشمار مي!! »بازيگران عصر طاليي«از 
 سال، مردي نادان و 23نويسندة كتاب «: من در محفلي بگويم كه  اگر روزي !عجبا

او دانشمنداي آگاه و ! بله«: س بالفاصله اضافه كنم و سپ! »اطّالع است مغرض و بي
چنانكه خود نويسنده در آن ! »مند سازد رود ما را از علمش بهره منصف است كه اميد مي

كند كه او را دست  نمي آيا اعتراض !انجمن حضور داشته باشد، بمن چه خواهد گفت؟
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هاي ديرينه را  ها و كينه ي آيا بدون تأمل و ترديد، دشمن!ام؟ انداخته و ريشخند كرده
 اگر جناب نويسنده به چنين كاري دست بزند، !شود؟  تسليم من ميفراموش كرده و فوراً

 ! و خوش باور!ولي مشركان قريش و دشمنان پيامبر، اين اندازه پاك دل! خود داند
، از اين گذشته! گويي مزبور را در نيابند و بر آن حضرت خرده نگيرند نبودند كه تناقض

بينيم پس از آيات مزبور كه مورد گفتگوي ما قرار  چون به سورة نجم باز گرديم مي
پرستان را در معرض نكوهش قرار  كند و بت تحقير ميها را   كريم بتندارد، دوباره قرآ

ها  بِ اهللاُلَنزَأَم ما كُ آباءم ونتُأَوها ميتُم سسماءأا لّإ ين هِإ«: فرمايد  دهد و مي مي
   » ...سنفُي األَهو ما تَ ونَّا الظَّلّإ ونَعبِتَّن يإِ، لطانٍ سنمِ

هاي  چيزي نيستند كه شما و پدرانتان بر بت) حقيقت بي(هايي  ها، جز نام اين«: يعني 
هيچ دليلي بر حقانيت آنها فرو نفرستاده ) اهللا(ايد و خداي يگانه  خود نهاده) سه گانة(

   !»كنند  كاري نمي گمان و هواي نفس،پرستان جز پيروي است و بت
 سال پرسيد كه اگر بقول شما پيامبر اسالم تصميم گرفته 23اكنون بايد از نويسندة 

هاي ايشان بالفاصله از حقانيت  رو پس از تحقير بت بود با مشركان سازش كند و از اين
ا با اينگونه پرستي را خاطرنشان ساخت، آي  ديگر چرا دوباره بطالن بت!آنها سخن گفت

  ! ردند؟ك  حضرت همگي رام شده و سجده ميسخنان، آن

رسد كه قصة غرانيق  خودِ نويسنده، در پايان سخنش به اين نتيجه مي:  آنكه دوم

! »احتمال«يعني در رخدادن اين حادثه ترديد دارد و فقط !  است]محتمل الوقوع[
مين احتمال، اعتماد نشان داده است باشد با وجود اين، بر هردهد كه داستان مذكور  مي

ر هست كه از دو آية ديگ[: نويسد  زيرا كه مي! بندد و دروغي بزرگ بر مسلمانان مي
 مفهوم اين سخن آنست كه كلمات مزبور در ]!! شده استها حذف متن اغلب قرآن

هاي پراكنده در  اما واضحست كه شما اگر تمام قرآن!! برخي از قرآنها موجود است
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كنيد و از صدر اسالم  المي را مالحظه كنيد هرگز به چنين كلماتي برخورد نميجهان اس
راستي كه دروغي رسواتر از اين، . تاكنون در هيچ مصحفي اين عبارات ثبت نشده است

ش را تكرار يوسنده كه خوش دارد سخنان برجستة خبا اين همه نوي! توان يافت كمتر مي

 گويي بنظر ]!اند  دو جمله را از قرآن حذف كردهحتّي آن [:نويسد  دوباره مي! نمايد
 و به پندار آنجناب، ميان متن قرآن و روايت !ثوابش دو برابر است! »دروغ مؤكد«ايشان 

توان آن  كه در كتابي آمده هيچ تفاوتي نيست؟ يعني با اطمينان خاطر مي! »فالن بن فالن«
رآنِ متواتر و مقدس خود را  و سپس ادعا كرد كه مسلمين، ق!نسبت دادرا به قرآن 

  ! اند ها، دو آيه از آن را انداخته تحريف كرده و در اكثر نسخه

نيز به خطا رفته ! هاي دروغين  سال در نقل و ترجمة آيه23نويسندة :  آنكه سوم

 بحكم تطابق صفت با موصوف، دو واژة )تلك غرانيق العلي(: است زيرا در جملة 

 : شوند، بعالوه ذكر )الغرانيق العلي(مراه باشند و بصورت اخير با الف و الم بايد ه

شايد اميدي به «: نيز بغلط چنين ترجمه شده است كه  )فسوف شفاعتهن لترجي(
:  شكل درست عبارت هيچ معادلي در جمله ندارد ضمناً» شايد«كلمة » شفاعت آنها باشد

ل داستان با آيات گوناگون قرآن به صرفنظر از اينها، اص. است )جيرتَتُ لَنَّهتَفاع شَإنَّ(
از روي عمد و  �دهد پيامبر سازگار نيست بويژه آياتي كه از يك سو نشان ميوجه  هيچ

افزايد و از سوي ديگر داللت دارد بر اينكه  هواي نفس، بر كلمات وحي چيزي نمي
ن شود تا از سهو و خطا نيز مصو به هنگام ابالغ وحي، از هر سو حفاظت مي �پيامبر
  : خوانيم  اي كه در همان آغاز سورة نجم مي نظير آيه. ماند

� $$$$ tt ttΒΒΒΒ uu uuρρρρ ßß ßß,,,, ÏÏ ÏÏÜÜÜÜΖΖΖΖ tt ttƒƒƒƒ ÇÇ ÇÇ tt ttãããã ## ##““““ uu uuθθθθ oo ooλλλλ ùù ùù;;;; $$ $$#### ∩∩∩∩⊂⊂⊂⊂∪∪∪∪ ÷÷ ÷÷ββββ ÎÎ ÎÎ)))) uu uuθθθθ èè èèδδδδ �� ��ωωωω ÎÎ ÎÎ)))) ÖÖ ÖÖ óó óórrrr uu uuρρρρ 44 44 yy yyrrrrθθθθ ãã ããƒƒƒƒ �  )4-3 : نجم(  
رسد چيزي  كه به او ميسخنش جز وحي . گويد پيامبر از راه هوي سخن نمي«

  .»نيست
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 بخواند اما در همان مجلس آيا ممكن است پيامبري امين، اين آيه را بر مردم
  : خوانيم  و باز مي! برخالف وحي، سخن گويد؟

� öö ööθθθθ ss ss9999 uu uuρρρρ tt ttΑΑΑΑ §§ §§θθθθ ss ss)))) ss ss???? $$$$ oo ooΨΨΨΨ øø øø‹‹‹‹ nn nn==== tt ttãããã uu uuÙÙÙÙ ÷÷ ÷÷èèèè tt tt//// ÈÈ ÈÈ≅≅≅≅ƒƒƒƒ ÍÍ ÍÍρρρρ$$$$ ss ss%%%% FF FF{{{{ $$ $$#### ∩∩∩∩⊆⊆⊆⊆⊆⊆⊆⊆∪∪∪∪ $$$$ tt ttΡΡΡΡ õõ õõ‹‹‹‹ ss ss{{{{ VV VV{{{{ çç ççµµµµ ÷÷ ÷÷ΖΖΖΖ ÏÏ ÏÏΒΒΒΒ ÈÈ ÈÈ ÏÏ ÏÏϑϑϑϑ uu uu‹‹‹‹ øø øø9999 $$ $$$$$$ ÎÎ ÎÎ//// ∩∩∩∩⊆⊆⊆⊆∈∈∈∈∪∪∪∪ §§ §§ΝΝΝΝ èè èèOOOO 

$$$$ uu uuΖΖΖΖ ÷÷ ÷÷èèèè ss ssÜÜÜÜ ss ss)))) ss ss9999 çç ççµµµµ ÷÷ ÷÷ΖΖΖΖ ÏÏ ÏÏΒΒΒΒ tt tt ÏÏ ÏÏ???? uu uuθθθθ øø øø9999 $$   )46-45-44 : الحاقه(  � ####$$
 ما بندد، البته با دست قدرت او را برخي از سخنان را به دروغ بر) پيامبر(اگر «

  .»كنيم گيريم سپس شريان وي را قطع مي مي
  : خوانيم  و نيز مي

� öö öö≅≅≅≅ èè èè%%%% $$$$ tt ttΒΒΒΒ ÜÜ ÜÜχχχχθθθθ ää ää3333 tt ttƒƒƒƒ þþ þþ’’’’ ÍÍ ÍÍ<<<< ÷÷ ÷÷ββββ rr rr&&&& ………… ãã ãã&&&& ss ss!!!! ÏÏ ÏÏ dd dd‰‰‰‰ tt tt//// éé éé&&&&  ÏÏ ÏÏΒΒΒΒ ÇÇ ÇÇ›››› !! !!$$$$ ss ss)))) ùù ùù==== ÏÏ ÏÏ???? ûû ûû ÅÅ ÅÅ¤¤¤¤ øø øø���� tt ttΡΡΡΡ (( (( ÷÷ ÷÷ββββ ÎÎ ÎÎ)))) ßß ßßìììì ÎÎ ÎÎ7777 ¨¨ ¨¨???? rr rr&&&& �� ��ωωωω ÎÎ ÎÎ)))) $$$$ tt ttΒΒΒΒ 
## ## yy yyrrrrθθθθ ãã ããƒƒƒƒ      †††† nn nn<<<< ÎÎ ÎÎ)))) (( (( þþ þþ’’’’ ÎÎ ÎÎ oo ooΤΤΤΤ ÎÎ ÎÎ)))) ßß ßß∃∃∃∃%%%% ss ss{{{{ rr rr&&&& ÷÷ ÷÷ββββ ÎÎ ÎÎ)))) àà ààMMMM øø øøŠŠŠŠ || ||ÁÁÁÁ tt ttãããã ’’’’ ÎÎ ÎÎ nn nn1111 uu uu‘‘‘‘ zz zz>>>>#### xx xx‹‹‹‹ tt ttãããã BB BBΘΘΘΘ öö ööθθθθ tt ttƒƒƒƒ 55 55ΟΟΟΟ‹‹‹‹ ÏÏ ÏÏàààà tt ttãããã �  

  )15 : يونس(  
بگو مرا نسزد كه از خاطر خويش قرآن را تغيير دهم، جز آنچه به من وحي «

 اگر –كنم همانا من از عذاب روزي بزرگ  شود چيزي را پيروي نمي مي
  .» بيم دارم–خداوندم را نافرماني كنم 

  : ي، آمده است گهباني از پيامبر بهنگام ابالغ وحو همچنين در مورد ن

� ãã ããΝΝΝΝ ÎÎ ÎÎ====≈≈≈≈ tt ttãããã ÉÉ ÉÉ==== øø øø‹‹‹‹ tt ttóóóó øø øø9999 $$ $$#### ŸŸ ŸŸξξξξ ss ssùùùù ãã ãã ÎÎ ÎÎγγγγ ôô ôôàààà ãã ããƒƒƒƒ 44 44’’’’ nn nn???? tt ttãããã ÿÿ ÿÿ ÏÏ ÏÏµµµµ ÎÎ ÎÎ7777 øø øøŠŠŠŠ xx xxîîîî #### ´´ ´´‰‰‰‰ tt ttnnnn rr rr&&&& ∩∩∩∩⊄⊄⊄⊄∉∉∉∉∪∪∪∪ �� ��ωωωω ÎÎ ÎÎ)))) ÇÇ ÇÇ tt ttΒΒΒΒ 44 44 || ||ÓÓÓÓ ss ss???? öö öö‘‘‘‘ $$ $$####  ÏÏ ÏÏΒΒΒΒ 

55 55ΑΑΑΑθθθθ ßß ßß™™™™ §§ §§‘‘‘‘ ………… çç ççµµµµ ¯¯ ¯¯ΡΡΡΡ ÎÎ ÎÎ**** ss ssùùùù àà àà7777 èè èè==== óó óó¡¡¡¡ oo oo„„„„ .. .. ÏÏ ÏÏΒΒΒΒ ÈÈ ÈÈ ÷÷ ÷÷ tt tt//// ÏÏ ÏÏµµµµ ÷÷ ÷÷ƒƒƒƒ yy yy‰‰‰‰ tt ttƒƒƒƒ ôô ôô ÏÏ ÏÏΒΒΒΒ uu uuρρρρ  ÏÏ ÏÏµµµµ ÏÏ ÏÏ���� ùù ùù==== yy yyzzzz #### YY YY‰‰‰‰ || ||¹¹¹¹ uu uu‘‘‘‘ �  
  )27-26 : جن(  

آگاه از غيب، خدا است كه غيب خود را بر هيچ كس آشكار نكند جز بر «
يده است و همانا از پيش و پس نگاهباني بر او گمارد تا رسولي كه او را پسند

  .»هاي خداوندش را رساندند كه رسوالن، پيام) شاهد باشد(بداند 
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  : و نيز اين آية شريفه از سورة اسراء بر نگاهباني و حفظ الهي از پيامبرش گواه است 

 يوةِ الحعف ضِقناكأذَ لَ إذاًليالً قَيئاًم شَيهِ إلَنُركُ تَدتد كِقَ لَتناكبن ثَوال أَو لَ«
ضِو عفماةِ الم «  

ما اگر ترا استوار نداشته بوديم نزديك بود اندكي بĤنها متمايل شوي، در آن «: يعني 
  . »چشانديم صورت دو برابر عذاب زندگي و دو برابر عذاب مرگ را بتو مي

ش و مماشات با چنانكه واضحست بنابر مفاد اين آيه خداوند، رسول خود را از ساز
 براي خشنودي �توان تصور كرد كه پيامبر مشركان حفظ كرده است پس چگونه مي

   !ها اعتراف نموده باشد؟ پرستان، به حقانيت بت بت
اند و ما براي رعايت اختصار به آيات مذكور، بسنده  آيات قرآني در اين باره فراوان

 � است زيرا نويسنده، پيامبر اسالم سال حجت23بر نويسندة آيات شريفه  اين .كنيم مي

گفته   حضرت محمد بĤنچه ميماًمسلّ[: شمرد و اعتراف دارد كه  را دروغگو نمي
   1]دانسته است است ايمان داشته و آن را وحي خداوندي مي
داد تا بر خالف آيات خدا رفتار كند و  در اين صورت پيامبر چگونه بخود اجازه مي

 سال پيامبر را مسخّر عقايد 23گر نه آنكه خود نويسندة با مشركان سازش نمايد؟ م

يك حركت و جنب و جوش [:  از كتابش نوشته است 38خويش شمرده و در صفحة 
اي ساخته  غير اختياري در روح حضرت محمد پيدا شده و او را مسخّر عقيده

ود،  تحت تأثير و تسخير وحي خود بآيا پيامبري كه شديداً:  جاي پرسش است ]!بود
براي خوش اقدام كند و ) يعني توحيد(توانست بر ضد تعاليم اساسي وحي  چگونه مي

  ! بخواند؟! »طائران بلند پروازشان«ها را بستايد و  آيند مشركان، بت

_________________________________________________________________________ 
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 كه كار تحقيق را آسان گرفته، بسهولت ادعائي را به ميان !نام و نشان نويس بي سيره
و اي كاش كه ! ها نقيض آن با خبر باشد دهبدون آنكه از ! گريزد افكند و مي مي

  . مسؤوليت از كار او عبرت گيرند و راه وي را نسپرند نويسندگان بي

ترين كتاب سيره يعني سيرة ابن هشام نيامده  داستان غرانيق در كهن:  آنكه چهارم
 را در مكّه »نجم« سورة �پيامبر اكرم«: خود آورده كه » صحيح«است، بخاري نيز در 

اند و چون به پايان سوره رسيد خود سجده كرد و همة حاضران نيز به سجده افتادند خو
جز پيرمردي كه مشتي ريگ يا خاك برگرفت و به پيشاني خود رساند و گفت همين مرا 

بنابراين بايد . وجه ذكري بميان نياورده است  ولي از داستان غرانيق به هيچ!1»بس است
شناسي بر چه  يشه گرفته و روايت آن از ديدگاه حديثديد كه حكايت مزبور از كجا ر

  ! اي قرار دارد؟ پايه

نويسد  مي» مفاتيح الغيب« در تفسير ين رازيفخر الد :»وِرين  عمحد بنِم 
 فنَّ و صةِقَنادِ الزَّنَ مِضع هذا وقالَ فَةِصّ القِهِن هذِ عه سئِلَ ة أنَّيمزَ خُ بنِاسحقِ

ن  مِتةٍ ثابِيرُ غَةِ القص هذهِقي البيهسينِ بن الحكر أحمد أبوب اإلمامو قالَ.  كتاباًفيهِ
جثُقلِ النَّةِه ذَخَ أَملَّكَتَ يفي أنَّم ةِهِ هذِواةَ رالقص مفاتيخ الغيب، ( .»م فيهِطعونٌ م

  ) 166چاپ مصر، المطبعه الخيريه، الجزء السادس، صفحة 

روايت )  هجري قمري311متوفي به سال  (زيمهن اسحق خُمحمد باز «: يعني 
تا بر (اند  لحدان ساختهاين را م: است كه چون او را از داستان غرانيق پرسيدند گفت 

همچنين امام . و خود دربارة اين حكايت كتابي تصنيف كرده است) اسالم طعن زنند
_________________________________________________________________________ 

 النجم بمكة فسجد فيها وسجد من معه غير � قال قرء النبي�عن عبداهللا«: عبارت بخاري چنين است  -1
صحيح بخاري، الجزء الثاني، » ....شيخ اخذ كفا من حصي او تراب فرفعه الي جبهته فقال يكفيني هذا 
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 كه اين افسانه از حيث گفته است) 458متوفّي در سال (ابوبكر احمد بن حسين بيهقي 
نقل، ثابت نيست سپس در اين باره به سخن پرداخته كه گزارشگرانِ اين قصه، در 

  ! »)اعتماد نيستندو بنزد علماي رجال، قابل (معرض طعن قرار دارند 

دربارة روايت » فتح القدير«در تفسير .) ق.   ه1250متوفّي به سال  (شوكانيو نيز 
  : نويسد  غرانيق مي

ل  بهِتِح صِمِد عع و موهِ الوجنَ مِوجهٍ بَِتثبن هذا و ال ي مِيءح شَصِم يلَ«
قَ فَهِطالنِبفَد دعهالم اهللاِكتابِ بِقونَقِّح از سورة 52فتح القدير، ذيل آية ( »هبحانَ س 

  ). حج
ه هيچ گزارشي در اين باره به صحت نپيوسته و به هيچ صورت اثبات نشد«: يعني 

است و با وجود نادرستي بلكه بطالن آن، اهل تحقيق اين حكايت را از طريق آيات 
  .»اند قرآن هم رد كرده

ديگران داشنمندان اسالمي و حديث شناسان بزرگ نيز، روايت غرانيق را از نوع 
شمرده و با دالئل عقلي و نقلي آن را ضعيف يا مردود و مجعول » لرسم«و » طعمنقَ«

و » أحكام القرآن«در ) ق.  ه542متوفّي به سال  (بن عربيأبوبكر :  مانند اند دانسته

» الشِّفا بتعريف حقوق المصطفي« در كتاب )ق.  ه544متوفّي به  (ياض مغربيقاضي عِ

 671 (بي اندلسيرطُقُو » مفاتيح الغيب« در تفسير ) ق.  ه606(ين رازي فخرالدو

از ) ق.  ه786 ( الكرمانيد بن يوسف بن عليحممو »  القرآنحكامِ ألالجامع«در ) ق. ه

صاحب كتاب ) ق.  ه855 (محمود بن احمدشارحان معروف صحيح بخاري و نيز 

 در تفسير آلوسي بغدادي) : پس از شوكاني يمني(و از علماي اخير »  القاريعمدة«
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 ، و از1اي مستقل در اين باره ، ضمن رسالهمحمد عبده مصريو شيخ » روح المعاني«

 جانيقِ المصبنَ«:  در كتاب محمد ناصر الدين بانيمحدث شهير دمشقي، : معاصران 
شناسان معروف كه ذكر نام و كتاب آنها  و ديگر محدثان و سيره» رانيق الغَةِص قِسفِنَلِ

 عشق � مطهر نبويكشد و براي پژوهشگراني كه به تحقيق از سيرة سخن را بدرازا مي
  . ين مدارك كافي است تا آنان را از ضعف روايات غرانيق آگاه كندورزند رجوع با مي

اگر فرض كنيم كه روايت غرانيق : اند  برخي از علماي اسالم گفته:  آنكه پنجم
 سر نزده بلكه شيطان �آميز، از پيامبر اكرم صحيح باشد بايد گفت البته آن سخنان شرك

 القاء كرده �را در ميان گفتار پيامبركلمات مزبور ) گر و شيطان صفت يا انساني فتنه(
است و چون جمعيتي انبوه با همهمه و سروصدا در كعبه فراهم آمده بودند، گروهي از 

 براي ! آن عبارات را در ميان سخن خود آورده است�مشركان را گمان رفته كه پيامبر
   :اثبات اين ادعا بايد دانست كه 

خ قديم علبيد كَهشام ابن محمهجري قمري وفات 204رب كه به سال ، مور 
قريش بهنگام طواف كعهب اين سرودها را «: نويسد  مي» األصنام«يافته در كتاب 

  : خواندند  مي

  يزّت و العو الالّ
  

  خري األُةُلِثا الثّناةُو م  
  

  لي العرانيقُ الغَنَّهإنَّفَ
  

  جيرتَ تُةُفاعنها الشَّمِ  
  

پرندگان آبي و بلند ) در زيبايي چون( كه ، مناةالت و عزّي و سه ديگر: عني ي
   !رود پروازند، از ايشان اميد شفاعت مي

_________________________________________________________________________ 

در بيروت بچاپ » دروس من القرآن«:  تحت عنوان اين رساله بهمراه برخي از رسائل ديگر شيخ، -1
  . شود  كتاب نامبرده آغاز مي121بحث غرانيق از صفحه . رسيده است
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گفتند و عقيده داشتند كه آنان   مي!دختران خدا:  يعني  اهللابناتقريش اين سه بت را 
 به رسالت برانگيخته شد اين آيات �كنند، چون رسول خدا نزد خدا ميانجيگري مي

  : گشت ها نازل  دربارة آن بت
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اند، سرودي بوده  شود سخني كه دربارة غرانيق آورده  فهميده ميابن كلبياز گزارش 

رد پندار باطل ايشان خواندند و آيات سورة نجم براي  كه مشركان بهنگام طواف كعبه مي
ز سوي ديگر در قرآن كريم آمده كه بهنگام تالوت آيات از سوي ا. نازل شده است

! پيامبر، شيطان سخني در ميان افكند و سخن او ماية فتنه براي بيماردالن گرديد
  : خوانيم  همانگونه كه دربارة ديگر پيامبران نيز اين ماجرا پيش آمد، چنانكه مي
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_________________________________________________________________________ 
  . نگاه كنيد19صفحه ) با تحقيق احمد زكي پاشا(چاپ قاهره » األصنام« :به كتاب . 1
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با توجه به آنكه در روايات، اين آيات كريمه به داستان غرانيق مربوط شده است 
گر و   كه در قرآن كريم براي افراد فتنه– مذكور، شيطان تتوان گفت كه بتصريح آيا مي

معروف خود را القاء  سرود �2 در ميان تالوت پيامبر- 1دشمنان پيامبر نيز بكار رفته
  : ه درخود قرآن آمده بويژه ك! كرده است

� tt ttΑΑΑΑ$$$$ ss ss%%%% uu uuρρρρ tt tt ÏÏ ÏÏ%%%% ©© ©©!!!! $$ $$#### (( ((####ρρρρ ãã ãã xx xx���� xx xx.... ŸŸ ŸŸωωωω (( ((####θθθθ ãã ããèèèè yy yyϑϑϑϑ óó óó¡¡¡¡ nn nn@@@@ #### xx xx‹‹‹‹≈≈≈≈ oo ooλλλλ ÎÎ ÎÎ;;;; ÈÈ ÈÈββββ#### uu uu öö öö àà àà)))) øø øø9999 $$ $$#### (( ((#### öö ööθθθθ tt ttóóóó øø øø9999 $$ $$#### uu uuρρρρ ÏÏ ÏÏµµµµŠŠŠŠ ÏÏ ÏÏùùùù ÷÷ ÷÷//// ää ää3333 ªª ªª==== yy yyèèèè ss ss9999 

tt ttββββθθθθ çç çç7777 ÎÎ ÎÎ==== øø øøóóóó ss ss???? �  )لت26 : فص(  
آن ياوه ) تالوت(كافران گفتند كه گوش به اين قرآن فرا ندهيد و در ميان «

  .!»بيافكنيد شايد از اين راه غلبه كنيد
ادعائي ! بينيد كه بفرض قبول داستان غرانيق، سازشِ پيامبر با مشركان ميپس 

برخي از اين : اين را نيز بيافزايم كه . اساس است كه راهي براي اثبات آن نيست بي
اگر فرض كنيم كه خود پيامبر در ميان تالوت آيات، : اند   مرحله پاي فراتر نهاده و گفته
شود كه رسول خدا قصد سازش با   باز هم ثابت نمي3اين سرود را بياد آورده باشد

بوده تا بگويد اين آيات در پاسخ  آن �مشركان را داشته است بلكه مقصود پيامبر اكرم

_________________________________________________________________________ 

اطالق شده » شياطين« كلمه �آياتي گوناگون در قران آمده كه در آنها به سران كفّار و دشمنان رسول اكرم -1
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تفسير كنيم » تالوت كرد«را در اين آيه شريفه، بمعناي » تمنّي«ت كه لفظ البته اين معنا موكول بر آنس -2
بدانيم قول مذكور با اين آيات مربوط » آرزو كرد«چنانكه شواهدي در لغت عرب دارد اما اگر بمعناي 

  . شود نمي
د  در ميان تالوت قرآن، سخني از خو�دهد گاهي پيامبر اكرم شواهدي در دست داريم كه نشان مي -3

  . داد گفت و سپس قرائت آيات را ادامه مي مي
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ا  إلّيإن هِ: تازد كه  پرست مي رو بالفاصله بر بت و بت سرود شما فرود آمده و از اين
أسماءس يتُموها أنتُمم وها مِ بِاهللاُ لَنزَم ما أَكُ آباءهاي  ها جز نام  اين=لطانٍن س

ايد و خدا هيچ دليلي در اين  ها نهاده حقيقت چيزي نيستند كه شما و پدرانتان بر بت بي
 آهنگ سازش يا مماشات با مشركان را �و اگر پيامبر خدا..... باره نازل نكرده است 

، سورة �ت، پيامبر اكرمولي به اتّفاق روايا! كرد داشت هرگز آيات بعد را تالوت نمي

ه و لّوا لِداسجفَ: (نجم را تا به آخر قرائت كرد و سوره را با اين آية كريمه بپايان برد 
اعبآنگاه به سجده در افتاد و ديگران را ) پس، براي خدا سجده آريد و بندگي كنيد : واد

  . نيز بشدت تحت تأثير قرار داد بطوريكه اغلب سجده كردند
ه داستان غرانيق با قرائن و شواهدي كه بهمراه دارد بفرض آنكه پذيرفته خالصه آنك

رساند و شگفت آنكه خود وي نيز  نويس جديد را به اثبات نمي شود باز هم ادعاي سيره
ها با صداقت و استقامت و  سازي كند كه اين گونه صحنه در پايان سخن اعتراف مي

   :نويسد  سازد و مي نمي �امانت رسول اكرم
سازي فرض كنيم يعني پيامبر خواسته است به  مگر آنكه همة آنها را يك نوع صحنه[

مشركان قريش بگويد من با شما از در مسالمت و مماشات در آمدم و براي جلب 
اين احتمال با ! دوستي شما گامي برداشتم ولي اينك خداوند مرا از آن نهي كرده است

مغايرت داردي قدرد معروف استصداقت و استقامت و امانتي كه از محم  [
  : آري )  كتاب56صفحة (

  !كي تواند مدعي فضل ترا كتمان كند؟
  

    
  !عطر دل آويز را با ادعا پنهان كند؟    

  

  صدق تو تاريخ را بس آبرو بخشيده است
  

    
  1!دشمن ارنتوان ببيند ديده را درمان كند    
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  1!كند
  

  

_________________________________________________________________________ 

  .اشعار از نويسنده اين كتاب است -1



 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  
  

  

  ششمفصل 
  

  دين اسالم

  
   معجزة قرآن-3   محيط پيداش اسالم -1

   محمد بشر است-4   معجزه -2
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  محيط پيدايش اسالم 
دهد  نويسان هماهنگي نشان نمي  با سيره سال در فصل بندي كتاب خود،23سندة نوي

 با اينكه مناسب بود !گويد سخن مي» محيط پيدايش اسالم«و در ميان كتاب، ناگهان از 
 �ش از بحث دربارة بعثت و رسالت پيامبري پ) آنو الاقل بخش اساسيِ(اين موضوع 

دانيم كه در پي نويسنده رفته   خود را ناگزير ميبا اين همه ما. مورد بررسي قرار گيرد
 و بدين لحاظ !و كج سليقگي وي را تحمل نماييمكنيم   سال را تعقيب 23مباحث كتاب 

اين فصل به شرح نويس جديد در آغاز  سيره. خواهيم مياز خوانندگان محترم پوزش 
پس جا دارد ببينيم د زپردا احوال و عادات عرب در روزگار جاهليت و اوائل اسالم مي

  : نويسد  گويد؟ مي چه ميجناب نويسنده 
 ندارد و تا امروز هم آنان نشين ريشة محكمي ديانت به مفهوم حقيق، در اعراب باديه[

  ] (!!)  توجهي نيسترا به عوالم روحاني و مافوق الطّبيعه
نشينان عرب  ايم آيا براستي باديه رسيده! به نخستين گزافه متأسفانه در نخستين جمله

  ! اند؟ از صدر اسالم تاكنون، به عوالم روحاني توجهي نكرده
 در انديشة و نگرش لطيف كه مثالً» مجرّدبيني«آن : خواهد بگويد  شايد نويسنده مي

 اگر !شود نشين مالحظه نمي آيد، در عرب باديه فان اسالمي و عارفان بنظر ميوفيلس
 كه حقّاً) اي به اين معنا دارد  اشاره318فحه چنانكه در ص(وي همين معنا باشد مقصود 

 دست آن جناب بدامان !در اداي سخن، بسيار كوتاهي كرده و پس از عمري قلمزني
  : دهد  نويس چنين ادامه مي باري، سيره. فصاحت نرسيده است

اي عادات و  كنند و جز پاره بركت زندگي مي مردمي فقير در سرزمين خشك و بي[
مردماني سريع . كند استواري بر آنها حكومت نمينظام اجتماعي رسوم، هيچ گونه 

. فتندا و كينه ميديگر به خشم االنفعال، از بيت شعري به وجد و نشاط آمده و از بيت 
كنند حتّي به نقاط ضعف و به جرم و  و به همه چيز تفاخر مي خودخواه و مغرورند

هام و انباشته از پندار خرافي مردمي نادان و دستخوش او. خشونت و اعمال عنيف خود
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. كنند ية هر تخته سنگي جنّي و شيطاني در كمين خويش تصور ميبه حدي كه در زاو
 زراعت كه اساس تمدن انساني است بيزارند بواسطه طبيعت خشك سرزمين خويش از

جز انجام حوايج ضروري . جويند و خواري را در دم گاو و عزّت را در پيشاني اسب مي
خواهند و  ها را براي همين مقصود مي  و بهيمي خود هدفي ندارند و بتو آني

تجاوز بديگران امريست متداول و رايج مگر اينكه . جويند پرستند و از آنها ياري مي مي
گاهي تجاوز به حقوق غير و بكار . آن ديگران مجهز و آمادة دفاع از خويش باشند

اگر به زن . سرايند ر حماسي براي آن ميو اشعا. شود عنف مايه مباهات ميانداختن 

ش  بكار انداخته و اسرار او را فا (!!)جوانمرديديگري دست يافته بجاي اينكه شيوة 
هائي از اندام وي را در شعري شرح  نسازند بر عكس، آن زن را رسوا ساخته و نشاني

  يگري دستنگار، كسي كه به ناموس د  توجه داريد كه در قاموس جناب سيره]!دهند مي
اين اندازه !  واقعا!بكار انداخته!! »جوانمردي«دازد ولي دم بر نياورد البته شيوة ان

اگر به زن «: آن باشد كه ! اميد است مقصود حضرت سناتور! فصاحت، شاهكار است

 خود نيافزانيد و اسرار او را فاش ناجوانمرديديگري دست يافتند بجاي آنكه بر 
  : گيرد  باري نويسنده، دنباله سخن را چنين مي !»الي آخر.... نسازند 

واقع و نفس األمر براي او قائل نيستند . خدا از نظر آنها يك موجود قراردادي است[
اي كه بت معروفي دارد براي خويشتن بتي ديگر  رو در مقام رقابت با قبيله از اين

نخستين هجرت اين هاي  از سير در تاريخ سال.... پردازند  آن ميش يآفرينند و به ستا مي
ترس يا اميد به غنائم، طوائف اطراف مدينه خورد،  خصوصيت قومي خوب به چشم مي

آنان را دور ) چون شكست احد(برد و شكست مسلمين  را بسوي مسلمانان مي
حضرت محمد به خوي و . شد به مخالفان مسلمانان روي آورند و موجب ميساخت  مي

خوريم كه همين معني  رو در قرآن مكرّر به آياتي بر مي از اين آشنا بود روش آنها كامالً
نامه  هاي قرآني و بمنزلة وصيت در سورة توبه كه آخرين سوره پروراند، مخصوصاً را مي
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: فرمايد   ميرا بخوانيد كه در يكي از آنها صريحاً 101 و 50هاي  آيه. است(!!) ر بپيغم
يعني اعراب بيش از  »ن ال يعلموا حدود ما أنزل اهللا و أجدر أ أشد كفرا و نفاقاًاألعراب«

 (!!) شايستگي آن را ندارند كه اصول خداپرستيگرايند و ابداً هر قومي به كفر و نفاق مي

 ولو نزّلنا«كنند كاش قرآن بر غير عرب نازل شده بود رو آرزو مي را بكار بندند و از اين
خن از شيوع اوهام و خرافات در باري س)128سوره شعرا آيه(»علي بعض األعجمين

حوائج ضروري و زودگذر روزانه ها را نيز براي انجام  عربستان بود كه حتّي بت
از آغاز ..] (بودن در دو شهر مكّه و مدينه امر چنين پرستيدند اما در حجاز مخصوصاً مي

  ) 63فصل تا صفحة 
ار وي را دربارة پيش از آنكه نويسنده از مكّه و مدينه سخن بگويد الزمست گفت

  : نشينان عرب، نقد كنيم  باديه

سال آورده  23نويسندة ، آن چنان كه 1نشينان جزيره العرب ب يعني باديهاعرا : اوالً
) در همان سورة توبه(كريم همگي كافر و منافق و ناجوانمرد نبودند بلكه بگواهي قرآن 
ده و صحرا را بنور ايمان و افرادي مؤمن و پاك دل و كريم نيز از ميان آنان تربيت ش

  : خوانيم  اخالص و توحيد روشن كرده بودند چنانكه مي

� šš šš∅∅∅∅ ÏÏ ÏÏΒΒΒΒ uu uuρρρρ ÉÉ ÉÉ>>>>#### tt tt ôô ôôãããã FF FF{{{{ $$ $$####  tt ttΒΒΒΒ ÚÚ ÚÚ∅∅∅∅ ÏÏ ÏÏΒΒΒΒ ÷÷ ÷÷σσσσ ãã ããƒƒƒƒ «« ««!!!! $$ $$$$$$ ÎÎ ÎÎ//// ÏÏ ÏÏΘΘΘΘ öö ööθθθθ uu uu‹‹‹‹ øø øø9999 $$ $$#### uu uuρρρρ ÌÌ ÌÌ ÅÅ ÅÅzzzz FF FFψψψψ $$ $$#### ää ää‹‹‹‹ ÏÏ ÏÏ‚‚‚‚ −− −−GGGG tt ttƒƒƒƒ uu uuρρρρ $$$$ tt ttΒΒΒΒ ßß ßß,,,, ÏÏ ÏÏ����ΖΖΖΖ ãã ããƒƒƒƒ 

BB BBMMMM≈≈≈≈ tt tt//// ãã ãã èè èè%%%% yy yy‰‰‰‰ΨΨΨΨ ÏÏ ÏÏãããã «« ««!!!! $$ $$#### ÏÏ ÏÏNNNN≡≡≡≡ uu uuθθθθ nn nn==== || ||¹¹¹¹ uu uuρρρρ ÉÉ ÉÉΑΑΑΑθθθθ ßß ßß™™™™ §§ §§9999 $$ $$#### 44 44 II IIωωωω rr rr&&&& $$$$ pp ppκκκκ ¨¨ ¨¨ΞΞΞΞ ÎÎ ÎÎ)))) ×× ××ππππ tt tt//// öö öö èè èè%%%% öö ööΝΝΝΝ çç ççλλλλ °° °°;;;; 44 44 ÞÞ ÞÞΟΟΟΟ ßß ßßγγγγ èè èè==== ÅÅ ÅÅzzzz ôô ôô‰‰‰‰ ãã ãã‹‹‹‹ yy yy™™™™ ªª ªª!!!! $$ $$#### 

’’’’ ÎÎ ÎÎûûûû ÿÿ ÿÿ ÏÏ ÏÏµµµµ ÏÏ ÏÏFFFF uu uuΗΗΗΗ ÷÷ ÷÷qqqq uu uu‘‘‘‘ 33 33 ¨¨ ¨¨ββββ ÎÎ ÎÎ)))) ©© ©©!!!! $$ $$#### ÖÖ ÖÖ‘‘‘‘θθθθ àà àà���� xx xxîîîî ×× ××ΛΛΛΛ ÏÏ ÏÏmmmm §§   )99 : توبه(  � ‘‘‘‘§§
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جمع (نيست » عرب«جمع كلمه «و » مردم عرب زبان«برخالف مشهور ميان ما، بمعناي » اعراب«واژه  -1
نشين را  آمده و يكتن باديه» نشينان عرب باديه«بلكه اعراب بمعناي ) أعرُب و عروب است: عرب 

  . گويند» أعرابي«
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كساني هستند كه بخدا و روز باز پسين ايمان دارند ) نشينان باديه(از ميان اعراب «
ند، بدانيد كه شمر يكي بخدا و دعاهاي پيامبر ميكنند ماية نزد و آنچه را انفاق مي

است و خدا آنها را در رحمت ) ه حقب(هاي ايشان براي آنان ماية نزديكي  انفاق
  .»خويش داخل خواهد كرد خدا بسي آمرزنده و مهربان است

در منقبت (اي بر گزيدن و آية ديگر را  از سوره) در مذّمت اعراب(اي را  آيه! آري
هم فاصله ! سازد و از جوانمردي با روش تحقيق نمي! از همان سوره كنار نهادن) ايشان
و نيكوكاري گروهي از اعراب، قدرت تأثير و تربيت اسالم را در دل بعالوه ايمان . دارد

چنانكه نويسنده ادعا » اميد به غنائم«كند كه موضوع  دهد و ثابت مي صحرا نيز نشان مي
نمايد  نشينان عموميت نداشته است بويژه كه قرآن كريم تصريح مي كرده نسبت به باديه

  . گذشتند كردند و از اموال خود مي مي» قانفا«نشينان مزبور در راه خدا  باديه

از سورة توبه، اعراب مورد  101 و 50هاي  نويس آورده كه در آيه آنچه سيره : ثانياً
 حكايت !! از كمال دقّت ايشان!اند، اين ادعا مانند ادعاهاي ديگر نكوهش قرار گرفته

   باديه نشينان عرب ندارد وجه پيوندي با توبه به هيچكند زيرا پنجاهمين آيه از سورة  مي
نيز هر چند سخن از نفاق برخي 101و در آيه ! سخن ميگويد» منافقان شهر مدينه«واز

 101 در آية !اي نيست كه نويسنده آن را بگواهي آورده است نشينان رفته ولي آيه باديه
  : خوانيم  چنين مي

مِو معرابِ األَنَم مِكُولَن حونَقُنافِ مهلِن أَ مِ وةِدينَ المرَ مدفاقِي النِّلَوا ع 
   ....مهمعلَ نَحنُم نَهمعلَالتَ

برند منافقند و برخي از ساكنان  شما بسر مينشينان كه پيرامون  برخي از باديه«: يعني 
ما آنها را ) ولي(شناسي  آنان را نمي) اي پيامبر(اند، تو  مدينه نيز بر نفاق خو گرفته

  » ...شناسيم مي
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براي برخي از » نفاق« صفت شود،  آيه كريمه همانمگونه كه مالحظه ميندر اي
نيست كه اي  و بهر صورت، آيه )!نه براي همة آنها(اعراب و مردم مدينه ثابت شده 

  . مورد نظر او را چند آيه پيش از اين بايد يافتگويد و آية  نويسنده از آن سخن مي

كردند كاش قرآن بر غير  شينان منافق، آرزو مين باديه: گويد  اينكه نويسنده مي : ثالثاً
را از سورة شعراء بر  »نلناه علي بعض األعجميولو نزّ«و سپس آية ! نازل شده بودعرب 

 حتي !نويس دوران كه سيرهدهد  و نشان مي! آورد، غلط اندر غلط است اين معنا گواه مي
 به نزول كفّار و منافقين اساساًكريم ناتوان مانده است زيرا اي كوتاه از قرآن  از فهم آيه

 گويا جناب !قرآن عقيده نداشتند تا آرزو كنند كاش قرآن بر غير عرب نازل شده بود
 !اند  تخيل و پندار در گشت و گذار بوده نويسنده، بهنگام نوشتن اين سخن در عالمِ

  : بعالوه آيه 

� öö ööθθθθ ss ss9999 uu uuρρρρ çç ççµµµµ≈≈≈≈ uu uuΖΖΖΖ øø øø9999 ¨¨ ¨¨““““ tt ttΡΡΡΡ 44 44’’’’ nn nn???? tt ttãããã ÇÇ ÇÇÙÙÙÙ ÷÷ ÷÷èèèè tt tt//// tt tt ÏÏ ÏÏϑϑϑϑ yy yyffff ôô ôôãããã FF FF{{{{ $$   )198 : شعراء(  � ####$$
از اين سوره » 198آية «صد و بيست و هشتمين آيه از سورة شعراء نيست بلكه 

 را نيز حذف كرده )نزّلناه( ضمير متّصل مفعولي در ! نويسندة دقيقضمناً. رود بشمار مي
خالصه آنكه در نقل و تطبيق يك آية كوتاه، چند غلط مرتكب شده و چشم ! است

   !قّت و هنر نمايي خيره ساخته استخواننده را در برابر اين همه د
اگر قرآن را كسي كه از «: اما مفهوم آية شريفه با توجه به قبل و بعد آن، اينست كه 

خواند بدان  نازل كرده بوديم و آن را بر كفّار عرب مي) بزبان خودش(نژاد عرب نباشد 
  ) ورزند؟ جاجت مياي ندارند، ديگر چرا ل اما اينك كه چنين بهانه(آوردند  ايمان نمي

  . كنيد مفهوم آية شريفه، هيچ پيوندي با مقصود نويسنده ندارد و چنانكه مالحظه مي
نشينان عرب، به مردم شهرنشين مكّه و  نگار پس از بحث در اخالق باديه باري، سيره

  : نويسد  پردازد و مي مدينه مي
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ود، ساكنان اين دو شهر  در دو شهر مكّه و مدينه امر چنين نباما در حجاز مخصوصاً[
  يثرب تا حد زيادي در تحت تأثير عقايد يهودان و ترسايان قرار گرفته بودند،مخصوصاً

دانستند، از  كلمة اهللا ميان آنان رواج يافته بود، خود را از اعقاب حضرت ابراهيم مي
ر ميان  آدم و شيطان دداشتند، قصةاسرائيل و روايات تورات كم و بيش اطالع  اخبار بني

فرشتگان معتقد بودند نهايت آنان را بصورت دختر تصور آنها رواج يافته بوجود 
كر و له لكم الذّأ«: يدة باطل آنها اشاره شده است كردند و در قرآن مكرّر به اين عق مي

عالوه بر اينها ) 21سورة نجم آيه ( ؟1آيا دختران از خداوندند و پسران از شما» األنثي
ات يهوديان ميان آنها متداول شده بود از قبيل ختنه، غسل جنابت، دوري بسياري از عاد

بنابراين دعوت اسالم در . از زنان در حال قاعدگي و تعطيل روز جمعه در مقابل شنبه
  ) 63صفحة (....]  نوظهور و بكلّي مباين محيط اجتماعي نبودحجاز يك امري كامالً

شود و مقصود اصلي وي  صه ميتمام سخن نويسنده، در آخرين جملة او خال
اي براي مردم مكّه و مدينه نياورده و بقول  همانست كه نشان دهد اسالم پيام چندان تازه

 ما پيش از اين، بطور ]! نوظهور و مباين محيط اجتماعي نبوديك امر كامالً: [خودش 
 : ايم و ضمن بخش نخستين از همين كتاب تحت عنوان گسترده در اين باره سخن گفته

آنچه را كه الزم بود بيان داشتيم، در اينجا همين اندازه » احوال عرب پيش از اسالم«
  : سازيم كه  خاطر نشان مي

نشينان عرب آورده، ويژة آنها نبوده است و با  آنچه نويسنده دربارة باديه:  اوالً
ن گفت كه توا ها و مدني ها هم مي در مورد مكّي. ساكنان مكّه و مدينه نيز انطباق دارد

اي عادات و رسوم، هيچگونه نظام اجتماعي استواري بر ايشان حكومت  جز پاره

_________________________________________________________________________ 

تقدم ) وله االنثي(در آيه كريمه بر ) الكم الذكر(جمله !! نويس از آيه شريفه، معكوس است ترجمه سيره -1
  . دارد
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آمدند  ت شعري به وجد و نشاط مياثر ميان آنها نفوذ داشت و از بيو تكتفاخر . كرد نمي
 دستخوش اوهام و   ها نيز ها و مدني مكّي. افتادند و از بيت ديگر به خشم و نزاع مي

از كار  سرزمينشان، تقريباً ، آنها هم بسبب طبيعت خشكگرفتار خرافات بودند
ايشان نيز پيش . پرداختند كشاورزي دور بودند و بيشتر به تجارت و خريد و فروش مي

هاي خويش براي  از اسالم بيشتر به نيازهاي بهيمي و آني خود توجه داشتند و از بت
ز برقرار بود به طوري كه دو تجاوز و جنگ ميان آنها ني. خواستند همين مقاصد ياري مي

فحشاء و هرزگي . ها با يكديگر كشمكش و نزاع داشتند سال» خزرج«و » أوس«قبيلة 
هاي خود پرچم  به طوري كه فواحش مكّه بر بام خانه ميان ايشان هم رايج بود

هايي پديد  پس از ظهور اسالم، در ميان آنان نيز منافقين و فرصت طلب! افراشتند مي
نشينان   پس اگر اسالم بدليل ناسازگاري با اين روحيات و اعمال، براي باديه...آمدند 

شگفتا كه خود . اي بود تازگي داشت بهمين دليل، براي مردم مكّه و مدينه نيز ارمغان تازه
هاي پراكنده از كتابش به وجود اين روحيات در ميان مردم   سال در بخش23نويسندة 

  : نويسد   مي292 در صفحة مثالً !كند  تصريح مي)نشينان نه تنها باديه(عرب 

هاي مختلف  باليد و حتّي تيره قبل از اسالم عرب به قبيله و نسب خود مي[
در اين مفاخره پاي مكارم و فضائل هم در ميان . كردند بر يكديگر تفاخر مي

آمد، برتري در زور، در كشتن، غارت و حتّي تجاوز به ناموس ديگران  نمي
ليم اسالمي اين اصل را منكر شده و وجه امتياز شخص بر ايمان و تعا. بود

   ].تقوي قرار گرفت
  : نويسد   از كتابش مي92باز نويسنده در صفحة 

اينكه مردي امي، پرورش يافته در محيطي آلوده به اوهام و خرافات، در [
اي جز زور و قساوت وجود ندارد،  محيطي كه فسق و شتم رائج است و ضابطه
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 نشر ملكات فاضله بر خيزد و مردم را از شرك و تباهي نهي كند و پيوسته به
براي آنها از اقوام گذشته سخن گويد، نشانة نبوغ فطري و تأييدات روحي و 

  ]. صداي وجدان پاك و انساني اوست
ها با خودشان و با مردم مكّه و همچنين  يعني مدني» يثرب«دربارة اختالفات ساكنان 

  : نويسد   مي129گي ايشان از امور كشاورزي در صفحة  هرهب در مورد بي

كردند كه  در يثرب دو قبيلة بزرگ عرب بنام اوس و خزرج زندگي مي[
داد و هر يك از آنها با   ميان آنها اختالفات و منازعات شديد روي ميغالباً

 كه از قحطانيان يمن اوس و خزرج.  از طوائف يهوديان دوستي داشتندييك
 تنبلي و عدم آشنائي به مكّه نيز رقابت داشتند ولي بواسطهنيان با عدنابودند 

  ]. امور زراعت و تجارت از زندگي مرفّهي برخوردار نبودند
كه براي رد شود   سال از اينگونه اعترافات فراوان ديده مي23در گوشه و كنار كتاب 
! »خود چندان تباين نداشتتعاليم اسالمي با محيط اجتماعي «: ادعاي نويسنده در اينكه 

  . رسد كافي بنظر مي

را در ميان اهل مكه و مدينه و نيز ) اهللا( پيشينه داشتن كلمة !نويس دوران سيره : ثانياً
اعتقاد به فرشتگان و داستان آدم و رعايت ختنه و غسل جنايت و دوري از زنان در حال 

اي  الم، تعاليم چندان تازهشمرد كه اس قاعدگي و تعطيل روز جمعه را دليل بر آن مي
هاي اسالمي در اين موارد با آنچه  با اينكه آموزش! براي مردم مكه و مدينه نداشته است

هاي اسالمي  پيش از اسالم وجود داشته فاصله و تفاوت بسيار دارد و بعالوه، آموزش
وه اي جل محدود به اين چند موضوع نيست تا اسالم در ديدگاه عرب، بصورت نظام تازه

   !نكرده باشد
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آوردند، سيصد و شصت بت را نيز  را بر زبان مي) اهللا(ها اگر نام  ها و مدني مكّي
و اجنّه به پيوند زناشويي قائل ) عالي تَ وهبحانَس( و ميان اهللا !1شمردند شريك او مي

 كه پنداشتند  و مي! باريتعالي و تولّد فرشتگان از او عقيده داشتند و به جسمانيت!بودند
مر را خم كنند و يا جامه بر سر كشند، خويشتن را از خداي سبحان پنهان اگر ك
ند و از آنها بي  بسياري از اعمال آنها را نميكردند كه خداوند متعال  و گمان مي!اند داشته

  : خوانيم   چنانكه در قرآن كريم مي!آگاهي ندارد

� (( ((####θθθθ èè èè==== yy yyèèèè yy yy____ uu uuρρρρ ………… çç ççµµµµ uu uuΖΖΖΖ ÷÷ ÷÷YYYY tt tt//// tt tt ÷÷ ÷÷ tt tt//// uu uuρρρρ ÏÏ ÏÏππππ ¨¨ ¨¨ΨΨΨΨ ÅÅ ÅÅgggg øø øø:::: $$ $$#### $$$$ YY YY7777 || ||¡¡¡¡ nn nnΣΣΣΣ 44 44 ôô ôô‰‰‰‰ ss ss)))) ss ss9999 uu uuρρρρ ÏÏ ÏÏMMMM yy yyϑϑϑϑ ÎÎ ÎÎ==== tt ttãããã èè èèππππ ¨¨ ¨¨ΨΨΨΨ ÅÅ ÅÅgggg øø øø:::: $$ $$#### öö ööΝΝΝΝ åå ååκκκκ ¨¨ ¨¨ΞΞΞΞ ÎÎ ÎÎ)))) tt ttββββρρρρ çç çç4444 || ||ØØØØ óó óóssss ßß ßßϑϑϑϑ ss ss9999 

∩∩∩∩⊇⊇⊇⊇∈∈∈∈∇∇∇∇∪∪∪∪ zz zz≈≈≈≈ yy yyssss öö öö6666 ßß ßß™™™™ «« ««!!!! $$ $$#### $$$$ ¬¬ ¬¬ΗΗΗΗ xx xxåååå tt ttββββθθθθ àà àà���� ÅÅ ÅÅÁÁÁÁ tt ttƒƒƒƒ �  )159-158 : صافات(  
از آنچه وصف ) اهللا( خدا ! ....ميان خدا و أجنّه پيوند خويشاوندي قائل شدند«

  .»كنند منزّه است مي
  : فرمايد  باز مي

� (( (( (( ((####θθθθ èè èè%%%% tt tt yy yyzzzz ………… çç ççµµµµ ss ss9999 tt tt ÏÏ ÏÏΖΖΖΖ tt tt//// ¤¤ ¤¤MMMM≈≈≈≈ oo ooΨΨΨΨ tt tt//// uu uuρρρρ ÎÎ ÎÎ4444 öö ööZZZZ tt ttóóóó ÎÎ ÎÎ//// 55 55ΟΟΟΟ ùù ùù==== ÏÏ ÏÏææææ 44 44 ………… çç ççµµµµ oo ooΨΨΨΨ≈≈≈≈ yy yyssss öö öö7777 ßß ßß™™™™ 44 44’’’’ nn nn????≈≈≈≈ yy yyèèèè ss ss???? uu uuρρρρ $$$$ ££ ££ϑϑϑϑ tt ttãããã 

šš ššχχχχθθθθ àà àà���� ÅÅ ÅÅÁÁÁÁ tt ttƒƒƒƒ �  ) 100: انعام(  
وصف از آنچه  خدا! اند  پسران و دختراني تراشيده– از راه ناداني – براي خدا«

  .»كنند منزّه و برتر است مي
  : فرمايد  و نيز مي

� II IIωωωω rr rr&&&& öö ööΝΝΝΝ åå ååκκκκ ¨¨ ¨¨ΞΞΞΞ ÎÎ ÎÎ)))) tt ttββββθθθθ ãã ããΖΖΖΖ øø øø[[[[ tt ttƒƒƒƒ óó óóΟΟΟΟ èè èèδδδδ uu uu‘‘‘‘ρρρρ ßß ßß‰‰‰‰ ßß ßß¹¹¹¹ (( ((####θθθθ àà àà���� ÷÷ ÷÷‚‚‚‚ tt ttFFFF óó óó¡¡¡¡ uu uu‹‹‹‹ ÏÏ ÏÏ9999 çç ççµµµµ ÷÷ ÷÷ΖΖΖΖ ÏÏ ÏÏΒΒΒΒ 44 44 ŸŸ ŸŸωωωω rr rr&&&& tt tt ÏÏ ÏÏmmmm tt ttββββθθθθ àà àà±±±± øø øøóóóó tt ttGGGG óó óó¡¡¡¡ oo oo„„„„ 

óó óóΟΟΟΟ ßß ßßγγγγ tt tt////$$$$ uu uuŠŠŠŠ ÏÏ ÏÏOOOO ãã ããΝΝΝΝ nn nn==== ÷÷ ÷÷èèèè tt ttƒƒƒƒ $$$$ tt ttΒΒΒΒ šš ššχχχχρρρρ •• ••4444 ÅÅ ÅÅ££££ ãã ããƒƒƒƒ $$$$ tt ttΒΒΒΒ uu uuρρρρ tt ttββββθθθθ ãã ããΨΨΨΨ ÎÎ ÎÎ==== ÷÷ ÷÷èèèè ãã ããƒƒƒƒ 44 44 ………… çç ççµµµµ ¯¯ ¯¯ΡΡΡΡ ÎÎ ÎÎ)))) 77 77ΟΟΟΟŠŠŠŠ ÎÎ ÎÎ==== tt ttææææ ÏÏ ÏÏNNNN#### xx xx‹‹‹‹ ÎÎ ÎÎ//// ÍÍ ÍÍ‘‘‘‘ρρρρ ßß ßß‰‰‰‰ aa aaÁÁÁÁ9999 $$ $$#### �  
_________________________________________________________________________ 

تاريخ العرب في (و قد كان عدد اصنام مكة عام الفتح ثالث مأة وستّين صنما وضعت حول الكعبة  -1
  ). 43اإلسالم، دكتر جواد علي، صفحه 
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  )5 : هود(  
كنند تا خويشتن را از خدا مخفي  خود خم ميهاي  آگاه باشد كه ايشان سينه«

 )پوشانند خود را ميو (كشند  هاي خويش بسر مي هشدار هماندم كه جامه! دارند
ها   اسرار دلداند كه او از دارند، همه را مي خدا هر چه را كه پنهان و آشكار مي

  .»آگاه است
  : فرمايد  و باز مي

� óó óóΟΟΟΟ çç ççFFFFΖΖΖΖ ää ää.... tt ttββββρρρρ çç çç4444 ÏÏ ÏÏIIII tt ttGGGG óó óó¡¡¡¡ nn nn@@@@ ββββ rr rr&&&& yy yy‰‰‰‰ pp ppκκκκ ôô ôô¶¶¶¶ tt ttƒƒƒƒ öö ööΝΝΝΝ ää ää3333 øø øø‹‹‹‹ nn nn==== tt ttææææ öö öö//// ää ää3333 ãã ããèèèè øø øøÿÿÿÿ xx xxœœœœ II IIωωωω uu uuρρρρ öö ööΝΝΝΝ ää ää.... ãã ãã≈≈≈≈ || ||ÁÁÁÁ öö öö//// rr rr&&&& ŸŸ ŸŸωωωω uu uuρρρρ öö ööΝΝΝΝ ää ää.... ßß ßßŠŠŠŠθθθθ èè èè==== ãã ãã____ 

 ÅÅ ÅÅ3333≈≈≈≈ ss ss9999 uu uuρρρρ óó óóΟΟΟΟ çç ççFFFF⊥⊥⊥⊥ oo ooΨΨΨΨ ss ssßßßß ¨¨ ¨¨ββββ rr rr&&&& ©© ©©!!!! $$ $$#### ŸŸ ŸŸωωωω ÞÞ ÞÞΟΟΟΟ nn nn==== ÷÷ ÷÷èèèè tt ttƒƒƒƒ #### ZZ ZZ4444ZZZZ ÏÏ ÏÏWWWW xx xx.... $$$$ ££ ££ϑϑϑϑ ÏÏ ÏÏ ii iiΒΒΒΒ tt ttββββθθθθ èè èè==== yy yyϑϑϑϑ ÷÷ ÷÷èèèè ss ss???? �  )22 : فصلت(  
  .!»داند كرديد نمي بسياري از آنچه را كه مي) اهللا(ليكن شما پنداشتيد كه خدا .... «

جز آنكه هر گاه ت؟ تواند داش چه تأثيري در رفتار انسان مياعتقاد به چنين خدايي 
ا از خدايش پنهان دارد آدمي تصميم گرفت در پي اميال نامشروع خود رود، خويشتن ر

  ! خواهد بكند و هر چه مي
  ! آيا عقيده به چنين خدايي با ايمان به خداي اسالم و قرآن فاصله ندارد؟

  :  كه بقول قرآن يخداي

� ββββ ÎÎ ÎÎ)))) uu uuρρρρ öö öö yy yyγγγγ øø øøgggg rr rrBBBB ÉÉ ÉÉΑΑΑΑ öö ööθθθθ ss ss)))) øø øø9999 $$ $$$$$$ ÎÎ ÎÎ//// ………… çç ççµµµµ ¯¯ ¯¯ΡΡΡΡ ÎÎ ÎÎ**** ss ssùùùù ãã ããΝΝΝΝ nn nn==== ÷÷ ÷÷èèèè tt ttƒƒƒƒ §§ §§4444 ÅÅ ÅÅ cc cc££££9999 $$ $$#### ’’’’ ss ss∀∀∀∀ ÷÷ ÷÷zzzz rr rr&&&& uu uuρρρρ �  )7 : طه(  
  ! داند ميتر از راز را نيز  داند و پنهان راز را مي

اگر فرض كنيم كه عرب در خداشناسي تحت نفوذ و تأثير يهود قرار گرفته بود 
از تورات نيز خدا همانگونه وصف شده » سفر پيدايش« زيرا در !كند چندان تفاوتي نمي

  ! ها به وي عقيده داشتند كه عرب
  : خوانيم  در تورات مي
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 باغ پنهان كردند آدم و زنش خويشتن را از حضور خدا در ميان درختان«
چون آواز تو را در باغ : گفت  و خدا آدم را ندا در داد و گفت كجا هستي؟ (!!)

سفر پيدايش، باب ! (»شنيدم ترسان گشتم زيرا كه عريانم پس خود را پنهان كردم
مسو(  

 و همسرش، از همين چند كلمه كه تورات دربارة آن داستان آورده  آدماما داستان
قرآن تا چه اندازه با توراتي كه در دست يهوديان است انيم ديدگاه كافي است تا بد

اختالف دارد و نياز نداريم تمام داستان را نقل كرده و ميان قرآن و تورات مقايسه كنيم 
   )!تو خود حديث مفصل بخوان از اين مجمل(

ودند ها از يهود نگرفته ب اين احكام را عرب! اما دربارة قانون ختنه و غسل جنابت
 معمول بود و مانند غسل جنابت، سنّت ابراهيمي بلكه سنّت ختنه از دير باز ميان ايشان

 �ابراهيمنيز آمده كه ) سفر پيدايش، باب هفدهم(چنانكه در تورات شد  شمرده مي
 با ابراهيم – جدا از فرهنگ يهود –اما عرب . نخستين كسي بود كه ختنه را سنّت نهاد

داد و خود را از نسل وي   بناي كعبه را به او نسبت مي آشنايي داشت و�خليل
ها هم كه از  رو ختنه نه تنها در ميان اهل مدينه رواج داشت بلكه مكّي شمرد از اين مي

اسالم غسل و ختنه را پس اگر . داشتند يهوديان مدينه دور بودند اين سنّت را محترم مي
ود مدينه قرار گرفته باشد بلكه اين  نه از آن جهت بود كه تحت تأثير يهامضاء كرده 

  . دانست شمرد و صحيح و مفيد مي امور را سنّت ابراهيمي مي
اما در مورد دوري از زنان بهنگام عادات ماهانه، بايد دانست كه اسالم قانوني بس 

يهود در . ها بكلّي تفاوت دارد معتدل در اين باره آورده كه با روش يهوديان و عرب
فرسا داشتند، گويي اين امر طبيعي را براي  ن قوانيني دشوار و طاقتمسئلة حيض زنا

در شريعت يهود حكم چنان بود كه زنان در طي ! شمردند زنان بمنزلة گناهي زشت مي
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گيري كنند و اگر دستِ كسي به  عادت خويش، موظّف بودند تا بكلّي از ديگران كناره
و زن حائض بر هر چيز كه ! آمد  ميبشمار» نجس« تا شام !رسيد آن بيچاره آنان مي

و اگر مردي ! شد هر چند به خون آلوده نگرديده باشد نشست آن چيز پليد شمرده مي مي
و كسي حق نداشت ! گشت آن مرد تا هفت روز نجس بود با وي در آن حال همبستر مي

بهتر ! با زن حائض همخوراك شود و از ظرفي كه او دست بر آن سوده، غذا بر دارد
 بياورم تا معلوم گردد كه اين ماجراي طبيعي نزد عيناًت در اين باره حكم تورات را اس

  ! شده است شمرده مييهود چه مصيبتي 

  : خوانيم  چنين مي» سفر الويان«در باب پانزدهم از 
در بدنش است خون باشد هفت روز در حيض و اگر زني جريان دارد و جرياني كه «

و بر هر چيزي كه در  !)!(مس نمايد تا شام نجس باشد خود بماند و هر كه او را ل
حيض خود بخوابد نجس باشد و بر هر چيزي كه بنشيند نجس باشد و هر كه بستر او 

و هر كه (!!) غسل كند و تا شام نجس باشد را لمس كند رخت خود را بشويد و بĤب 
آب غسل كند و چيزي را كه او بر آن نشسته بود لمس نمايد رخت خود را بشويد و به 

و اگر مردي با او همبستر شود و حيض او بروي باشد تا هفت  ... (!!)تا شام نجس باشد 
و در روز (!!) ... روز نجس خواهد بود و هر بستري كه بر آن بخواند نجس خواهد بود 

اجتماع بياورد و و آنها را نزد كاهن بدر خيمة هشتم دو فاخته يا دو جوجة كبوتر بگيرد 
 و كاهن و ديگري را براي قرباني سوختني بگذراند(!!) كي را براي قرباني گناه كاهن ي

   »(!!).براي وي نجاست جريانش را بحضور خداوند كفّاره كند 
: نويسد  طبري ميچنانكه كردند  ها نيز با زنان حائض به سختي رفتار مي عرب

تفسير ( »ناءٍم في إِهلُاكِؤ و ال تُيتٍ في بضم حائِهنُساكِ ال تُةِيلِ الجاهِهلُ أَكانَفَ«
  ).  از سورة بقره222طبري، ذيل آيه 
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اهل جاهليت با زناني كه در حالت حيض بودند در يك خانه همنشيني «: يعني 
  !! »شدند  و در يك ظرف هم غذا نميكردند  نمي

ا  منسوخ كرد و تنها آميزش جنسي با زنان حائض رها را بكلّي اسالم، اين سختگيري
بدون اطّالع از رسوم اديان، بخود حقّ ! نويس دوران ممنوع ساخت پس چگونه سيره

  ! داده تا احكام اسالمي را در اين باره با احكام يهود و مردم جاهليت همانند شمارد؟
مسلمانان  در ميان !نويس ناشي  گويي سيره!اما تعطيل روز جمعه در برابر شنبه

كسب و كار را در روز ) برخالف يهود(ست كه مسلمين ديده ا كرده و نمي زندگي نمي
كه هنگام اذان و » نيمروز جمعه«و قرآن مجيد تنها در شمارند  جمعه، هرگز حرام نمي

له آنان را بكار و نماز جمعه است مسلمين را از خريد و فروش منع كرده ولي بالفاص
  : فرمايد  اي نماز جمعه تشويق نموده و ميكوشش پس از اد

� ƒƒƒƒtt tt≈≈≈≈̄¯ ¯'̄'''rr rr‰‰‰‰šš ššκκκκpp pp$$$$ ####$$ $$!!!!©© ©©%%%%ÏÏ ÏÏtt tt uu uu####ΒΒΒΒtt ttΖΖΖΖãã ããθθθθþþ þþ####(( (( ))))ÎÎ ÎÎŒŒŒŒss ss#### ΡΡΡΡçç ççθθθθŠŠŠŠÏÏ ÏÏ””””šš šš 9999ÏÏ ÏÏ====ÁÁÁÁ¢¢ ¢¢====nn nnθθθθ44 44οοοοÍÍ ÍÍ ΒΒΒΒÏÏ ÏÏ ƒƒƒƒtt ttθθθθöö ööΘΘΘΘÏÏ ÏÏ ####$$ $$9999øø øøffffàà ààϑϑϑϑßß ßßèèèèyy yyππππÏÏ ÏÏ ùùùùss ss$$$$$$ $$™™™™óó óóèèèèyy yyθθθθöö öö####(( (( 
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  )9 : جمعه(  
شتاب ورزيد و چون نداي نماز روز جمعه بلند شد بسوي ذكر خدا ! اي مؤمنان«

) نتايج آن را(خريد و فروش را واگذاريد كه اين كار براي شما بهتر است اگر 
شويد و از فضل آنگاه چون نماز به انجام رسيد در زمين پراكنده . دانستيد مي

  .»....روزي بجوييد (خدا 

ا كه روزهاي شنبه كار مادي ردر ميان يهوديان » بت السومي«و اين حكم با قانون 
شمردند تفاوت دارد بعالوه هيچ معلوم نيست كه روز جمعه در ميان   حرام ميمطلقاً

شود  عرب، پيش از اسالم نامگذاري شده باشد بلكه در برخي از آثار، خالف آن ديده مي

  : نويسد  مي»  العربلسانُ« در ابن منظورچنانكه 
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 »دسجِي المم فِهِماعِاجتِ لِك و ذلِمِسالي اإلِ فِةُعم الجتِيمما سنَّإِ : قوامأَ قالَ«
  ) 58لسان العرب، چاپ بيروت، المجلّد الثامن، صفحة (

رو  جمعه در اسالم نامگذاري شده است و از آن) روز(كه اند  گروهي گفته«: يعني 
در مسجد اجتماع ) بيش از روزهاي ديگر(اند كه در اين روز  اين نام را بر آن نهاده

شود كه بدانيم در دوران جاهليت روز جمعه را  خن هنگامي تقويت مياين س» كردند مي
»يومناميدند از اين گذشته، غسل و نماز و ديگر آداب جمعه با شكل ممتاز  مي» وبهرُ الع

و فوائد بهداشتي و اجتماعي و ديني آن، نيز ويژة اسالم است نه در جاهليت چنين آداب 
پس، از . مند بودند ديان در روز شنبه از اين مراسم بهرهشده و نه يهو و نمازي بر گزار مي

ت و آيين يهود همانند بوده، جز عا كه جمعة اسالمي با اين ادعادات دوران جاهلي
  ! ماند؟ خيالبافي چه مي

 � پيامبر اسالمي را كه از قرآن كريم و سنّتاز اين گذشته، اگر فقه عظيم و گستردة
ت و ظرافت و ابتكار آن، از سر دقّت بنگريم بĤساني در اخذ شده بنظر آوريم و به وسع

سابقه است و  بي ممتاز و كامالًكه احكام اسالم در موارد بسيار و مواضع فراوان، يابيم  مي
 با اديان پيشين، )!چون ختنه و غسل جنابت(محدود د مورد همانندي آن در چن

رت و نماز و روزه و زكوه و از طها. تواند تازگي و عظمت و كمال آن را نفي كند نمي
خمس و حج و عمره و جهاد كه بگذريم قوانين مربوط به قضاء و شهادت و اقرار و 
حجر و ضمان و حواله و صلح و مضاربه و لقطه و وديعه و مزارعه و مساقات و بيع و 
شراء و احياء موات و شفعه و جعاله وصيت و نكاح و طالق و لعان و صيد و ذباحه و 

را با همة  و تعزير و قصاص و ديات و جز اينها حدود أشربه و مواريث و أطعمه و

بينيم در برابر فقهي بس توانا و گرانبار و  و شرائط آنها چون مطالعه كنيم بخوبي ميقيود 
 سال 23و من در شگفتم از نويسندة . شود ايم كه نظير آن ديده نمي پر دامنه قرار گرفته

 چگونه جرأت !)هاي مغلوط و معلومات ناچيز  ترجمههاي نادرست و با آن گزارش(
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پرستان مكه و مدينه بسنجد و آن  ورزيده فرهنگ عظيم اسالمي را با آداب سخيف بت

 يا دورماهكذا تُ«: هاي روزگار جاهليت  بقول همان عرب!  برابر شمارددو را تقريباً
سل اإلبِعد« !  

  ! آب؟ سوياين چنين رانند اُشتر
  

  !1روي اندر سراب  ميسار بانا  
  

  
   ����مكّه پايگاه تبليغات پيامبر

سال پس از آنكه سخن خود را دربارة اهل مكه و مدينه بپايان  23باري، نويسندة 
  : نويسد  برد، مي مي

با وجود اينها اسالم در مكّه نشو و نما نيافت و سيزده سال دعوت مستمرّ حضرت [
 مكّي نتوانست توفيق ببار آورد به طوري كه هاي آساي سوره محمد و نزول آيات معجزه

جهاد واقعي . نبودم آورندگان در آنجا بيش از صد نفر الشود عدة اس  حدس زده ميغالباً
روزي حضرت محمد در طي سيزده سال نتوانست عناد و لجاج قريش  و مستمرّ و شبانه

ابوبكر، عمر، : را در هم شكند و گروندگان به اسالم جز عدة انگشت شماري چون 
 از قشرهاي عثمان، حمزه، عبدالرحمن بن عوف، سعد بن أبي وقّاص و غير هم غالباً

. بضاعت بودند كه در نظر جامعة حجازي ارزش و اعتباري نداشتند بيپائين و از طبقة 
كرد به   مسلمان نشده بود ولي پيوسته محمد را تأييد ميورقه بن نوفل كه خود رسماً

است ايمان ابوبكر را به اسالم دعوت كند و چون مرد محترمي : رده بود پيغمبر توصيه ك
طور هم شد يعني در نتيجة اسالم او  او تأثيري در رونق اسالم خواهد داشت همين

عثمان بن عفّان و عبدالرحمن بن عوف و طلحه بن عبيداهللا و سعد بن أبي وقّاص و 
  ) اب كت64صفحة ( .]زبير بن العوام نيز مسلمان شدند

_________________________________________________________________________ 

  . ر از نويسنده اين كتاب استبيت مزبو -1



  پيدايش دين اسالمپيدايش دين اسالمپيدايش دين اسالمپيدايش دين اسالم

 

147147147147

شود از  اي كه وارد مي  در هر مسئلهنويس جديد تقريباً سيره! حقّاً جاي شگفتي است
دانم كه در نوشتن  ي از آن ميشو من اين موضوع را نا! ماند لغزش و خطا مصون نمي

يرت شرط اساسي است و گرنه داشتن حسن نيت و صفاي سر �سيرت رسول خدا
و ! شود لم و زبان گرفتار اشتباهات فراوان ميتوفيق درك حقايق، رفيق نخواهد شد و ق

اسالم در مكّه نشو و نما نيافت و سيزده سال دعوت : [گويد  بهر صورت، آنچه كه مي
]! هاي مكّي توفيق ببار نياورد آساي سوره مستمرّ حضرت محمد و نزول آيات معجزه

 اين كج فهمي را ه،بويژه كه نويسند! توفيق بودن در فهم تاريخ اسالم است خود نشانة بي
در سيزده سال دعوت : [كند  مي!  از كتابش دوباره بدين صورت تأكيد316در صفحة 

 يا تعدادي در اين حدود پيرو پيدا كند و خود صد نفرمستمرّ، محمد نتوانست بيش از يك
نه صحت : رساند و آن اينست كه  اين امر ما را به يك نتيجة عجيب و غير مترقّب مي

د، نه روش زاهدانة او، نه فصاحت گفتار، نه ترسانيدن از آخرت و نه تعاليم دعوت محم
 بطور مؤثّر و  اسالماخالقي و انساني او هيچكدام نتوانسته است قضيه را حلّ و به انتشار

  ]! اي كمك كند شايسته
زيست، خانة كعبه را بويژه   هنگامي كه در مكّه مي�حقيقت اين است كه پيامبر اكرم

قبائل خود قرار داده بود و چون » پايگاه تبليغاتي«قت ازدحام مردم، بمنزلة در و
 فرصت را مغتنم �پيامبر اكرمآمدند  گوناگون عرب از نواحي پراكنده به زيارت كعبه مي

: حلبي در سيرة خود آورده است . خواند شمرد و آنها را به توحيد و اسالم فرا مي مي

»بنِرِن جابِع اهللا بدِ عاهللاُضِر تَي عالي عُّبِ النَّكانَ«:  قال نهي����عرُ ينَض فسهي لَ ع
وني عنَد م قَيشاًرَ قُإنَّ، فَهوم قَلي عضعرُ يلًجال رأَ : ولُقُ و يفِوقِي الم فِاسِالنّ
ي لَ إِرَهاجِن ي أَبلَ قَ���� اهللاِسولَ ريتأَر«: م هِعضِن بو ع» يب رالم كَغَلِّبن أُأَ

ةِدينَالمي طوففِي النّاسِلَ ع مِي بِم أَهِلِنازِي ميا أَ : ولُقُني ييهاهللاَ إنَّا النّاس  
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ين تَم أَكُرُأمعبدوه ه، الجزء الثّاني، صفحة . (» ....يئاًوا به شَكُشرِ ال تُوالسيره الحلبي
153 (  

 در موقف حج، خود را �ت پيامبراز جابر بن عبداهللا انصاري رسيده كه گف«: يعني 
گفت آيا مردي نيست كه قوم خويش را با من آشنا كند؟  كرد و مي بمردم معرّفي مي

و از برخي ياران . اند قريش مرا از آنكه سخن خداوندم را بديگران برسانم باز داشته
م  را پيش از هجرت به مدينه ديدم كه در ميان مرد�رسول خدا: پيامبر رسيده كه گفت 

اي مردم، خداوند شما ! هان: گفت  زد و مي سر مي) مني(ايشان در گشت و به منازل  مي
  . »...را فرمان داده كه او را بندگي كنيد و هيچ چيز را شريك وي مگيريد 

 گروهي از قبائل عرب به اسالم گرويدند، بويژه مردم مدينه كه در اثر اين تبليغات،

 و فيها الّ إنصارِر األَوِن د مِ داربقَم تَلَفَ«: طبري اكثر ايشان مسلمان شدند و بقول 
هاي انصار نماند مگر آنكه در آنجا  اي از خانه هيچ خانه«: يعني  1» اهللاِسولِن ر مِكرٌذِ

 چون به مدينه هجرت كرد �به طوري كه پيامبر اكرم» رفت سخن مي �از رسول خدا
 و سيره از خو در تمام كتب تاري. بود آماده استقبال از آن حضرت شهر مزبور كامالً

بستند و سپس به شهر خود باز   مي�مدينه با پيامبر خداهايي كه نمايندگان  پيمان

به (اند  ياد كرده »ةبقَ العةُيعب«: با عنوان شدند،  گشتند و به تبليغ اسالم مشغول مي مي
و  355 الثّاني، صفحة  و تاريخ طبري، الجزء431سيرة ابن هشام، القسم األول، صفحة 
  ). كنيد و ديگر كتب سيره و تاريخ نگاه 147طبقات ابن سعد، القسم األول، صفحة 

تازه نيز خود در فصل ديگر از كتابش به اين ماجري اعتراف نويس عجب آنكه سيره
  : نويسد   مي130نموده و ضمن صفحة 

_________________________________________________________________________ 
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و به سخنان او گوش  نفر از يثربيان با محمد مالقات كرده  شش620در حج سال [
 نفري با وي مالقات كردند و ديدند 12 يك عدة 621در حج سال . داده بودند

آن دوازده نفر با وي بيعت كردند و در ... زند خوب است  هائي كه محمد مي حرف
مراجعه به يثربت مسلمان شدنِ خود و فكر همپيماني با محمد را با كسان خويش در 

. ين تدبير و سياست مورد پسند و قبول عدة بيشتري قرار گرفت وميان نهادند و گوئي ا
در مكاني )  زن2 مرد و 73(يك عدة هفتاد و پنج نفري ) 622(از همين روي سال بعد 

  ]. بيرون از شهر بنام عقبه با محمد مالقات كردند و پيمان عقبة دوم ميان آنها بسته شد
مانده آن است كه دعوت مزبور، ويژة  سال پوشيده 23چيزي كه از نظر نويسندة 

 و بيلَح گرفت مثالً مردم مدينه نبود بلكه طوائف و قبائل گوناگون عرب را فرا مي

اند كه بهنگام عبور از مكّه، تحت  آورده» جراننَ«ديگران، گزارشي از گروه مسيحيان 
 سورة  قرار گرفتند و مسلمان شدند و آياتي از قرآن كريم در�تأثير دعوت پيامبر

السيره الحلبيه، الجزء الثّاني، ( 1دربارة آنها فرود آمد) اي مكي است كه سوره(قصص 

سخن گفته است كه سرانجام » مرول بن عفَطُ« از اسالم ابن هشام يا )38صفحة 
سيرة ابن (بحضور پيامبر رسيد » وسد«بهمراه هفتاد و يا هشتاد خانوادة مسلمان از قبيله 

  ). 382ول، صفحة هشام، القسم األ

بود و از اسالم » أَزد«كه مردي از قبيلة » مادضِ«و همچنين مورخان، از اسالم 

اند كه هر كدام فرمان  شد در دوران مكّه ياد كرده شمرده مي» فارغِ«كه از قبيلة » ربوذَأَ«
ار، يافتند تا به سوي قوم خود باز گردند و به تبليغ اسالم پردازند و در نتيجة اينك مي

: آورده كه گفت » ابوذر« از ابن كثيركردند چنانكه  گروهي را به سوي اسالم جلب مي

_________________________________________________________________________ 
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سيرة ابن ( » المدينةَ���� اهللاِسولُ رمقدِن ي أَبلَقَ  بعضُهممسلَأَ فَفارنا غِومتينا قَأَ«
 آمديم و برخي از ايشان بسوي قوم خود غِفار،«: يعني ) 451كثير، الجزء األول، صفحة 

  . » به مدينه وارد شود مسلمان گشتند�ش از آنكه رسول خداپي

 : طبريفرستاد و به تعبير   فرستادة خود را به سوي قومي مي�اين روش كه پيامبر

فرمود تا  او را مي 1»ي الدينِم فِههقِّفَ و ي اإلسالممهملِّع و يرآنَ القُمهئَقرِن ي أَهرَمأَ«
سازد و اسالم را بĤنها بياموزد و در كارِ دين آنان را فهيم آن آشنا ايشان را با خواندن قر

در مدينه نيز همچون مكّه دوام داشت و اقوام و قبائل بسياري از اين راه به اسالم » كند

راه يافت بدون اينكه با اهل يمن » يمن«گرويدند تا آنجا كه اسالم در روزگار پيامبر به 

 و بل ج2عاذ بنابو موسي اشعري و م �خداجنگ و نزاعي در گيرد و رسول 

 را براي تبليغ دين و گردآوري زكوه به يمن گسيل �3طالب علي بن ابيهمچنين 
 در دوران مكّه � سال در اينكه نشان دهد پيامبر23  تالش نويسندةبنابراين،. داشت

حض و اي از اهل مكّه كسي را به اسالم متمايل سازد، دروغ م توفيق نيافت جز عده
خواهد كه  اندازه مي راستي جرأت بي! است» خيانت در گزارش تاريخ«مصداق روشنِ 

اي با وجود تصريح تاريخ در اين باره، بدانگونه برخالف واقع سخن گويد و  نويسنده
هاي او انگشت نقد گذاشته شود و از خالل اعترافات وي،  هيچ نيانديشد كه بر كجروي

_________________________________________________________________________ 

  . 357تاريخ طبري، الجزء الثاني، صفحه  -1
 قاضياً الي الجنَد من اليمن � بعثه رسول اهللا:نويسد  ابن عبدالبر در استيعاب درباره معاذ بن جبل مي -2

  ). 1403، ص 2ج (يعلّم الناس القرآن و شرائع االسالم و يقضي بينهم 
 الي اليمن فقلت يا رسول اهللا �بعثني رسول اهللا«:  قال �عن علّي: نويسد  ابن سعد در طبقات مي -3

اللهم اهد وثبت لسانه فو :  بيده ثم قال بعثني و اناشاب اقضي بينهم و ال ادري ما القضاه فضرب صدري
  ). 100طبقات، الجزء الثاني، صفحه (الذي فلق الحبة ما شككت في قضاءٍ بين اثنين 
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توفيقي و دوري از  و اين نيست جز ثمرة همان بي!  گرددتناقضات و اشتاباهاتش آشكار
  : هدايت خداوند 
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  اسالم ورقه و ابوبكر
ورقه بن نوفل كه خود رسماً مسلمان نشده بود ولي پيوسته : [نويسد  اما اينكه مي
از ....]! كند كرد و به پيغمبر توصيه كرده بود ابوبكر را به اسالم دعوت   ميمحمد را تأييد

 سال هنوز 23كه بپندار نويسندة » ورقه«م مفه و من نمي !دار ايشان است هاي شاخ دروغ
آن همه دلسوزي » ابوبكر« را باور نكرده بود چگونه دربارة ايمان �خود دعوت پيامبر

   !داد؟ نشان مي
و گواهي او را دربارة نبوت  2سخن گفتيم» ورقه بن نوفل«ن در مورد ما پيش از اي

 »ةِم األُهِ هذِبينَ لَكنَّ إِهِدِيفسي بِذي نَالَّو«:  آورديم كه به آن حضرت گفت �پيامبر
و گويا » مردم هستي سوگند بكسي كه جانم در دست او است، تو پيامبر اين«: يعني 
 انتظار داشته تا اسالمِ ورقه، در دفتر ]! مسلمان نشده بودماًرس[نويسد  نويس كه مي سيره

 جز نويسندة –ايم كسي   ما تاكنون نديده اما دربارة اسالم ابوبكر،!!اسناد رسمي ثبت شود
مدعي باشد كه ورقه بن نوفل دربارة اسالم ابوبكر  – ! سال آن هم بدون ذكر مدرك23

ابوبكر در دوران : اينست كه اند  خان آورده آنچه مور! سفارش كرده است�به پيامبر
مرافقت و دوستي داشت و چون شنيد كه مخالفان آن حضرت  �پيش از اسالم، با پيامبر

كنند بسوي پيامبر اكرم رهسپار شد و در اين باره با رسول خدا سخن  از وي بدگويي مي

_________________________________________________________________________ 

  ! هر كس را كه خدا نوري برايش قرار نداد پس نوري نخواهد داشت؟ -1
  .  به بعد نگاه كنيد227به بخش نخستين از اين كتاب، از صفحه  -2
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كه ابن كثير در چنان.  ايمان آورد�گفت و همين كه دعوت آن حضرت را شنيد به پيامبر
  : نويسد  سيرة خود مي

يا  : قالَ فَهيقِلَ فَةِيلِي الجاهِ فِديقاً صه لَ كانَ و���� اهللاِسولَ رريدكر يوب أبجرَخَ«
 قالَها فَهاتِمها و أĤُبائِ لِيبِالع بِوكمه و اتَّكومِ قَسجالِن م مِدتقِ فُا القاسمِبأَ
إنّ���� اهللاِسولُر أَ، اهللاِولُي رس دعلَفَ .... ي اهللاِ إلَوكغَرَا فَمكالم أسلَه أَم بكروب« .

  ) 439سيرة ابن كثير، الجزء األول، صفحة ... (
 و در دوران جاهليت با آن حضرت –ابوبكر بقصد ديدار پيامبر بيرون رفت «: يعني 

، ديگر در مجالس قوم  چون به مالقات پيامبر نائل آمد گفت اي ابا القاسم–دوست بود 
و ايشان تو را به عيب نهادن بر عقايد پدران و مادرانشان متّهم ! شوي خود ديده نمي

.... كنم  بسوي خدا دعوت ميمن فرستادة خدا هستم و تو را :  فرمود �پيامبر! اند كرده
  . »فتار پيامبر به پايان رسيد ابوبكر، اسالم را پذيرفتچون گ

نشاني از آنها أداء شده و !! الغيب بِجماًر سال را كه 23 نويسندة آيا اينگونه ادعاهاي
  ! شود، بر چه مقصودي بايد حمل كرد؟ در تاريخ ديده نمي

  
  ! تناقضات پياپي

آيد و از استقامت و پايداري  بر سر انصاف مي! قدري! نويس امين از اين پس، سيره
را با همان تعليل » ه حبشههجرت مسلمانان ب«كند ولي دوباره   ستايش مي�پيامبر
گويد و حوادث دوران مكّه را با  كند و عناد و لجاج مشركان را باز مي ياد مي! كذايي

. برد كند و اين فصل را نيز به پايان مي دنبال مي» هجرت«تندي و فشردگي تا آستانة 
پايان براي آنكه خوانندگان محترم به تفصيل از سخنان وي آگاهي يابند گفتار او را در 

   :نويسد   مي64آوريم، در صفحة  اين فصل مي



  پيدايش دين اسالمپيدايش دين اسالمپيدايش دين اسالمپيدايش دين اسالم

 

153153153153

رسوخ . از صفات مشّخص دعوت اسالم، پايداري و استقامت حضرت محمد است[
هيچ مانعي محمد را از دعوت خود . و استواري يك مقصد أعلي از آن هويدا است

  ]! ومنصرف نكرد، نه وعده و نه وعيد، نه تمسخر و استهزاء و نه آزار ياران ضعيف ا
 سال قرار داده و 23هاي پيشين نويسندة  البته خوانندگان، اين اعتراف را در كنار گفته

:  از كتابش ادعا نموده بود كه 48ه وي در صفحة مثالً بياد دارند ك!  خواهند كردداوري
آثار مخالفت و استهزاء و انكار در مردم ظاهر گرديده و در نتيجه، حالت شك و ترديد [

تر سراغ  تر و موفقّ تناقض اي از اين بي  آيا نوشته]!!شود ر محمد ديده ميو تزلزل د
  : دهد  نويسنده سخن خود را چنين ادامه مي!! داريد؟
شود، در سال  اي متوسل مي جو است و به هر وسيله از اين گذشته، محمد چاره[

دشاه حبشه به ياري اي از ياران خود را به حبشه فرستاد بدين اميد كه پا پنجم بعثت عده
  ....]! وي بشتابد 

كند لذا  بافي را از سر گرفته و تكرار مي شود جناب مورخ افسانه چنانكه مالحظه مي
و خوانندگان را به ماللت نيافكنيم، ! جا دارد كه اين بحث را بگذاريم و بگذريم

  : نويسد  مي
دادند  نميعا اهميت م قريش چندان بدين ادالشايد در بدايت امر و آغاز دعوت اس[

سرا،  كردند، او را ديوانه، شاعر، ياوه و به تمسخر و استهزاء و تحقير محمد اكتفا مي
گفتند ولي اصرار حضرت محمد در  دروغگو، كاهن و مربوط با اجنّه و شياطين مي

].  رفته رفته آنها را نگران ساختصاي متعين و متشخّ دعوت خود و روي آوردن عده
  : گفته بود ) 64در صفحة (ريم كه پيش از اين بياد دا
دوران (روزي حضرت محمد در طي سيزده سال  جهاد واقعي و مستّمر و شبانه[
نتوانست عناد و لجاج قريش را در هم شكند و گروندگان به اسالم جز عده ) مكّه

ظر جامعة بضاعت بودند كه در ن  از قشرهاي پائين و از طبقة بيغالباً... شماري انگشت 
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و ناگزير بايد گفت كه قريش از همان عدة انگشت ]! حجازي ارزش و اعتباري نداشتند
 دبنال  باري نويسنده، سخن خود را بدينگونه!شمار به نگراني و وحشت افتاده بودند

  : كند  مي
  

  دليل مخالفت قريش چه بود؟ 
 دليل آشكار محمد فزوني گرفتاينكه روز بروز عناد و مخالفت قريش با حضرت [
كه اگر كار حضرت ) و در اين تصور محق بودند(رؤساي قريش تصور كردند . دارد

كعبه زيارتگاه قبائل عرب است، هر سال . ريزد محمد باال گيرد بنياد زندگاني آنها فرو مي
 محلّ تالقي فصحا و شعرا است، بازار مكاره و محلّ آورند، هزاران تن بدانجا روي مي

ذشته زندگي مردم مكّه و شأن از اين گ. تمام عرب شبه جزيرة عربستان استداد و ستد 
ّت رؤساي قريش متوقّف بر آمد و شد اعراب است و اعراب براي زيارت و حيثي

اگر مطابق ديانت جديد، بتان از كعبه فرو . آورند هاي خانه كعبه به مكّه روي مي بت
شانزده سال بعد همين مالحظات پانزده ب. آورد ريخته شود ديگر كسي به كعبه روي نمي

كه اسالم قوت گرفت و در سال ده هجري مكّه فتح شد و پيغمبر به صريح آيات قرآني 
ورود در خانه كعبه را بر مشركين حرام كرد، مسلمانان مكّه براي امر معيشت خود نگران 

 فسوف هم عليإن خفت«:  سورة توبه نازل شد كه 28شدند و براي رفع نگراني آنها آية 
اگر از فقر و كساد بازار نگران هستيد خداوند بصورت ديگري  =يغنيكم اهللا من فضله

  . »]نياز خواهد كرد شما را بي
 ريشة اقتصادي نيز �اي درست است، نزاع مشركان با پيامبر خدا اين سخن تا اندازه

آمد زيرا  مي بشمار جزئي از علّت نزاع نبود بلكه تمام علّتداشت ولي اين موضوع، 
 بسختي مخالفت ورزيدند با اينكه جز آن �مشركان از همان آغاز اسالم با پيامبر اكرم

 هنوز �حضرت و يكي دو تن، مسلمان ديگري در جهان نبود و دعوت حضرت رسول
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گسترش نيافته بود تا مخالفان او، از زيان اقتصادي اسالم بيم داشته باشند اما عادت به 
انگيخت و   از اَسالف و تعصب در عقايد، آنها را به مخالفت بر ميپرستي و تقليد بت

هاي اسالم در گروهي نفوذ كرد و رو به پيشرفت نهاد، مشركان  هنگامي كه آموزش
از اين موضوع نكتة قابل اهميتي استفاده . بلحاظ اقتصادي نيز احساس خطر كردند

آنچه در » هدف«است نه » وسيله«شود و آن نكته اينست كه در اسالم، اقتصاد مالي  مي
اشاعة توحيد و تكامل اخالق بلحاظ فردي و اجتماعي است، آيد،  اسالم هدف بشمار مي

بر . تر شود پذيرد تا به هدف اصلي نزديك هاي مالي را مي رو اسالم گاهي خسارت از اين
هدف ) و دسترسي به مشتهيات نفساني(عكس در مذاهب الحادي و شرك، امور مالي 

كردند  بسختي ستيزه مي» منادي توحيد«شود و از اين جهت قريش با  صلي شمرده ميا
سال با  23البته دريافتن اين نكته از سوي نويسندة . زيرا از كساد بازار مكّه هراس داشتند

 چندان شگفت نيست زيرا كساني كه از ديدگاه مادي به !وجود آن همه كند انديشي
اين مطلب !  آنكه با قريش، در هدف زندگي اشتراك دارندنگرند، بحكم ميحيات انسان 

 !ورزيدند؟ توانند دريابند كه مشركان، در برابر پيامبر خدا چرا آن اندازه لجاجت مي را مي

 آورده و ضمن � نيز همين تعليل را از مخالفت قريش با پيامبرپطروشفسكيچنانكه 
  : نويسد  مي» اسالم در ايران«كتاب 
»پرستي براي منافع بازرگاني و سياسي مكّه خطرناك بوده  د عليه بتتبليغات محم
و .  و بتان آن منجر شود(!!)زيرا كه دعوت وي ممكن بود به سقوط پرستش كعبه . است

 نه تنها هجوم زوار را متوقّف و در عين حال بازار مكّه را كساد و اين خود مسلماً
 بلكه باعث سقوط نفوذ كرد، عيف ميمناسبات بازرگاني آن شهر را با ديگر نقاط ض

محمدي را از نظر گاه رگان مكّه دعوت بدين سبب بود كه بز. گرديد سياسي مكّه مي
   1.»منافع خويش بسي خطرناك شمرده از وي متنفّر بودند

_________________________________________________________________________ 
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ديگر پطروشفسكي و هاي  اين توضيح هر چند تا حدي درست است ولي با تحليل
 زادة تحول در اوضاع اسالم صرفاً:  كه ادعا مي كند يهاي تحليل! سازد همفكران او نمي

ظهور دين جديد يا «: نويسد  پطروشفسكي ميبه طوري كه ! اقتصادي عرب بوده است
است در شبه جزيرة عربستان نتيجة عوامل اسالم كه يكي از سه دين به اصطالح جهاني 

: و در نهايت بقول آقايان (عوامل اجتماعي با اين كه . !!1»اجتماعي و اقتصادي بوده است
 كه بازار بزرگ و عمومي مكّه تعطيل شود آري،كرد  هرگز ايجاب نمي!) عوامل اقتصادي

نيروي مبادالت اقتصادي و روابط بازرگاني و پشتيباني قبائل عرب، بسختي در برابر 

 �المكه از سوي پيامبر بزرگوار اس» نداي توحيد«نمود اما  ركود بازار مكّه ايستادگي مي
ناگهان اعالم شد بمنزلة عاملي فوق العاده و انفجار آفرين بود كه همة روابط مادي و 

  : محاسبات اقتصادي عرب را ناچيز شمرد و سرانجام به مصداق 

� ππππ yy yyϑϑϑϑ ÎÎ ÎÎ==== ŸŸ ŸŸ2222 ُ«« ««!!!! $$ $$#### šš šš†††† ÏÏ ÏÏφφφφ $$$$ uu uu‹‹‹‹ ùù ùù==== ãã ããèèèè øø øø9999 $$   )40 : توبه(  �  ####$$
علولِ م«بود نه » علّت تحول«بر تمام علل مادي فائق آمد پس در حقيقت اسالم 

خود را در اين باره اصالح » واژگونه بيني«بايد راه انصاف پوييده و ! و آقايان رفقا! »آن
  ! كنند

را به » محيط پيدايش اسالم«نويسندة بيست و سه سال با آوردن سخنان ذيل، فصل 
  : دهد  برد و آن را به آغاز هجرت پيوند مي پايان مي

حمد را از دعوت منصرف كند بخصوص پس از اينكه قريش مأيوس شد از اينكه م[
تري پيش  كردند، رؤساي قريش روش جدي كه خطر دعوت محمد را بهتر احساس مي

 سخن او در دكردن نخست به ابو طالب كه پيرمرد موجه قوم بود و تصور مي. گرفتند
ند و اش تأثير كند روي آوردند و از او خواستند محمد را از اين كار منصرف ك زاده برادر

_________________________________________________________________________ 
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پس از آنكه ابو طالب . به محمد مقام و منصب، در خانة كعبه بدهندآنها در عوض 
هاشم را تحريم كردند كه  نتوانست برادرزادة خود را از دعوت باز دارد تمام قريش بني

كسي با آنها معامله نكند و مدتي آنها در مضيقه افتادند تا حميت عربي بعضي افراد 
پس از اين واقعه و پس از .  را از اين مخمصه بيرون آوردندهاشم بجوش آمد و بني

 پس از فوت ابو طالب نااميد شدند در مقام چارة اينكه از آرام كردن محمد خصوصاً
يا حبس يا نفي بلد يا قتل و سرانجام پس از زير و رو كردن اين سه . قطعي بر آمدند

ت بايستي دست همه به خون محمد ينها.  يافتند!)!(ترين راه  شق، كشتن وي را عاقالنه
خواهي كنند و اين فكر در سال  هاشم نتوانند از طائفة خاصي خون وده شود تا بنيآل

  ]. دوازده و سيزده بعثت پديد آمد و موجب مهاجرت پيغمبر به مدينه گرديد
 سال توفيق 23 را با مسائل مهمي بايد مقرون دانست كه نويسندة �هجرت پيامبر

 تنها تصميم �ان آنها را نيافته است و چنين پنداشته كه سبب هجرت پيامبردرك و بي
قريش بر كشتن آن حضرت بود با اين كه زمينة هجرت مدتي پيش از آن فراهم آمد و 

بخش سوم از اين كتاب تصميم قريش تنها موجب تسريع هجرت گرديد و ما در آغاز 
  . ن باره سخن خواهيم گفتبخواست خداي متعال در اي» فصل هجرت«بمناسبت 

  



 



 

  معجزه 
 سال در آستانة فصل هجرت، رويدادهاي تاريخي را بكنار نهاده و از 23نويسندة 

 كوشش وي در اين زمينه اوالً! آورد يسخن بميان م» اعجاز قرآن«و بويژه » معجزه«
شته اي ندا  جز قرآن، معجزه�ورزد تا بكمك آيات قرآن نشان دهد كه پيامبر اسالم مي

غالط لفظي و معنوي، مصون انمايد تا ثابت كند كه قرآن مجيد از   تالش ميو ثانياً! است
باميد آنكه از اين رهگذر، قداست قرآن كريم را انكار كند و وابستگي ! و بر كنار نيست

 بر صعودنويس ناتوان،  بايد دانست كه سيره! آن را به وحي الهي، ناموجه نشان دهد

و بقول ! اند  از آن نداشتهسقوطگيري كرده كه دشمنان قويتر، نصيبي جز اي را هدف قلّه
  : قرآن مجيد 

� (( ((####θθθθ çç çç7777 ÎÎ ÎÎ==== ää ääóóóó ss ssùùùù yy yy7777 ÏÏ ÏÏ9999$$$$ uu uuΖΖΖΖ èè èèδδδδ (( ((####θθθθ çç çç7777 nn nn==== ss ss))))ΡΡΡΡ $$ $$#### uu uuρρρρ tt tt ÌÌ ÌÌ ÉÉ ÉÉóóóó≈≈≈≈ ||   )119 : اعراف(  � ¹¹¹¹||
  .!»در آنجا مغلوب شدند و از آنجا سرافكنده باز گشتند«

داند چگونه پاي از  را بدرستي نمي» اوليات زبان عرب«اي كه هنوز   نويسنده!شگفتا
   !!زند نهد و بر اعجاز قرآن و بالغت آن طعنه مي گليم خود بيرون مي

 =عرِ صقَّ الحعن صارم: باري، هر چه هست اينجا سقوط گاه خود او است كه 
  . خورد هر كس با حق پنجه در افكند بر زمين مي

 سخن گفتيم و �ما در بخش نخستين از اين كتاب دربارة معجزات پيامبر اسالم
 معجزاتي چند �هاي متواتر، پيامبر اكرم نشان داديم كه بگواهي قرآن كريم و گزارش

 23بينيم اما چون نويسندة  داشته است و باز گفتنِ آن سخنان را در اين مقام الزم نمي
و شبهاتي را از كتب برخي مسيحيان لبنان !  زحمت كشيده!به نيت تكرار مكرّرسال، 

پردازيم و اميدواريم كه  ناگزير در اين فصل به پاسخ آنها مي! رده استاستخراج ك
خوانندگان از طرحِ مجددِ اين مسئله، احساس خستگي نكنند كه اگر غبار ماللتي در اين 

  !  سال است23 ر خيزد مسؤوليتش بر عهدة نويسندةراه ب
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  : نگارد  نويسنده در آغاز فصل معجزه چنين مي
حتّي مجهول (اي  بارد و هر امامزاده كه از در و ديوارش معجزه ميبراي يك ايراني [

افتد كه اثري از معجزه در  كند، از مرور به قرآن به شگفت مي پيوسته معجزه مي) النّسب
  ....]! آن نيست

وجود جناب ! توان گفت يكي از معجزاتي كه ضمن دوران پهلوي در ايران باريده مي
 گاهي عمر قلمزني و شهرت بسيار در كار نويسندگي،نويس است كه پس از يك  سيره
يد در آغاز سخن خود يمالحظه فرما! تواند بدرستي اداء كند هاي پارسي را نمي جمله

از مرور به : [آورد  سپس، خبرِ اين مبتدا را چنين مي...] براي يك ايراني : [نويسد  مي
را در گفتارش » گزاره«و » هادن«سخن او را خالصه كنيم و اگر ]! افتد قرآن به شگفت مي

  : شود  گر مي بهم نزديك نماييم، سخن وي بدين صورت جلوه
  ]!! افتد براي يك ايراني از مرور به قرآن به شگفت مي[

 سبقت يگو» سعدي شيرازي«در سِباق بالغت از سِياق ! نويس گمنام حقّا كه سيره

   !ساخته استمات و مبهوت  را 1»لان وائِسحب« و !ربوده
از بحث الفاظ كه بگذريم و به ادعاي نويسنده باز گرديم، هم كسي را كه از قبور 

هر دو ! يابد نويسي را كه در قرآن اثري از معجزه نمي طلبد و هم سيره مردگان معجزه مي

يكي را گرفتار ! 2»طٌرِّفَا م و إمطٌفرِا م إملُالجاهِ«: شمريم و بحكم  را گمراه مي
قرآن، خود معجزه زندة خدا است كه با . بينيم مي» تقصير«ي را مشمول و ديگر» ولُغُ«

نظام بديع ادبي و عددي و با كمال حكمت و هدايتي كه حائز است نمايانگر وحي الهي 

_________________________________________________________________________ 

. زنند سحبان، يكي از فصيحان بزرگ عرب در دوره اسالمي بوده است كه در سخنوري به او مثل مي -1
  . اند  هجري نوشته54وفاتش را در سال 

  ! ورزد كند و يا كوتاهي مي روي مي نادان، يا زياده -2
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بر كنار از تحصيل دانش بوده و در ميان مردمي اش   شود بويژه كه آورنده شمرده مي
 قرن 14است و عجب آنكه با وجود زيسته  پرست و گمراه و دور از تمدن مي بت

  . يابيم نظير مي همواره آن را يگانه و فرد و بي» همانندسازي«دعوت به 
 ظاهر شده در قرآن �اما ذكر ديگر معجزات و آيات خدا كه در تأييد پيامبر اسالم

و »  الهيميِر«و » اخبار غيبي«از . شود كريم و هم در كتب تاريخ و سيره ديده مي

اجابت «و » تنيدن تار بر غار« آمده تا 1كه در آيات شريفه» تگان آسمانيمدد فرش«
و جز اينها كه در آثار صحيحه » تكثير طعام براي اصحاب كِرام«و » سقاءدعا در استِ

  ازنه را به دقّت خوانده و ننه قرآ! نام و نشان نويس بي پس سيره. 2رسيده است

_________________________________________________________________________ 

-200به صفحات (ز اين كتاب آياتي را كه بر اين رويدادها داللت دارند آورديم در بخش نخستين ا -1
  ).  نگاه كنيد220-218و 203

پنهان گشت، تاري انبوه » ثور« بهنگام هجرت از مكه بمدينه همين كه با ابوبكر در غار �پيامبر اكرم -2
ما : يگر دشمنان پيامبر گفت بسرعت بر مدخل غار تنيده شد بطوريكه اميه بن خلف در آستانه غار بد

چه نيازي به ورود در غار داريد؟ عنكبوتي در  : �اربكُم الي الغار؟ ان فيه لعنكبوتاً اقدم من ميالد محمد
با وجود اين تار كهنه و انبوه، ممكن : يعني ! (برد كه پيش از تولد محمد در غار بوده است اينجا بسر مي

رو دشمنان پيامبر كه تا آستانه غار به  از اين!) ر وارد شده باشدنيست محمد پيش از ورود ما به غا
و نيز در خشكسالي مدينه بمحض آنكه پيامبر بخواهش ! تعقيب آن حضرت آمده بودند همگي بازگشتد

مؤمنان براي ريزش باران دعا كرد هنوز مردم پراكنده نشده بودند كه ابرها از اطراف افق گرد آمده و 
و همچنين بدعاي آن حضرت از غذاي مختصري، گروه بسياري خوردند و . يدن گرفتباران شديدي بار

ها، به كتب  براي ديدن مدارك اين گزارش. از اندك آبي در دست مباركش، جمعيت زيايد سيرآب شدند
در حاشيه السيرة (السيرة الدحالنيه . 239، ص 2ج ) سيره ابن كثير(السيرة النبوية : ذيل نگاه كنيد 

 صحيح 34، ص 2 صحيح بخاري، ج 40 تا 38، صفحه 2السيرة الحلبية جز . 330، ص 1جزء ) حلبيةال
، قسم 1طبقات ابن سعد، جزء . 217 ص 2قسم ) سيره ابن هشام(السيرة النبوية . 612، ص 2مسلم، ج 
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تواند اداء   دارد و نه مراد خود را بدرستي ميها و اختبار تاريخي، اطّالع صحيحي گزارش
]! افتد كه اثري از معجزه در آن نيست از مرور به قرآن به شگفت مي: [زيرا جملة ! كند

اثري : [وي در صدد بر آمده تا اظهار دارد رساند چرا كه  را نميهرگز مقصود نويسنده 
شود،  ن ديگرش فهميده ميچنانكه از سخنا]! آن نيست در قر�از معجزات پيامبر اسالم

با اينكه ! كند بينيد ادعاي خويش را بصورت كلّي و مطلق عرضه مي اما همانگونه كه مي
قرآن مجيد، مملو از ذكر معجزاتي است كه به اذن خدا در تأييد پيامبران حق، ظاهره 

 جز و» إحياء موتي«و » شكافتن دريا«و » يد بيضا«و » تبديل عصا به اژدها«: شده چون 
   !اينها

 پر حرفي و تكرار جز افزايش اغالط و ماية !پس با وجود اين همه دانش و كمال

گويد بيشتر به  زيادتر ميهر چند ! طَسقَأَ فَطَفرَأَ: آورد؟ بقول عرب  مالل چه ببار مي
   !افتد خطا در مي

  
  ! ويي؟ج همعجزه طلبي يا بهان

كه بر ضد اسالم آهن سرد » حيحداد مسي«بهر صورت، نويسنده با كمك گرفتن از 
  : دهد  سخن گذشته را چنين ادامه مي! كوبيده
شود كه منكران از حضرت محمد  شايد بيش از بيست موضع در قرآن ديده مي[

 سر باز زده و بدين اكتفاء كرده است كه معجزه خواستند و او يا سكوت كرده و يا
أمور ابالغ دانسته و فرموده است بگويد من بشري هستم چون شما، و خويشتن را فقط م

:  است 1 سورة اسري93-92-91-90هاي  ترين اين موارد آيه روشن. من مبشّر و منذرم
                                                                                                                                                    

 و مĤخذ فراوان 377، ص 3 مسند احمد ج 193- 192، ص 3 البداية و النهاية ج 156- 155 ص 1
   .ديگر

  . است» اإلسراء«نام صحيح سوره شريفه  -1
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أو تكون لك جنّة من .  نؤمن لك حتي تفجر لنا من األرض ينبوعاًقالوا لن«و 
أو تسقط السماء كما زعمت علينا .  األنهار خاللها تفجيرا1ًنخيل و عنب تفجر

أو يكون لك بيت من زخرف أو ترقي في . و تأتي باهللا و المالئكة قبيالًكسفاً أ
ماء و لن نؤمن لرقيي هل كنت  حتّي تنزّل علينا كتاباًكالسنقرؤه قل سبحان رب 

آوريم مگر اينكه چشمة آبي از زمين بجوشاني  يعني ما بتو ايمان نمي » رسوالًإالّ بشراً
ها در آن روان باشد، يا چنانكه   داشته باشي كه جويباغستاني از نخل و تاككه  يا اين

اي از آسمان بر ما فرود آيد، يا اين كه خدا و فرشتگان را بما نشان  اي قطعه پنداشته
اي از زرناب داشته باشي و يا اينكه به آسمان بر شوي و عروج تو را  دهي، يا اينكه خانه
اي بر صدق گفتار خود فرود آوري كه ما  كنيم مگر اينكه از آسمان نامه بĤسمان قبول نمي

بيدرنگ پس از ! به آنها مگو مگر من غير از بشري هستم فرستاده شده؟. آن را بخوانيم
  : فرمايد  كرده مي(!!) اين سه آيه از تقاضاي منكران تعجب 

  جائهم الهدي االّ أن قالوا أبعث اهللا بشرا3ً الناس أن يؤمنوا اذا2ما منع«
 كان في األرض مالئكة يمشون مطمئنين لنزلّنا عليهم من لو قل« »رسوالً

چرا مردم به مطلب حق گردن ننهاده و متوقّعند فرستادة «: يعني  : » رسوالًالسماء ملكاً
كردند پيغمبر را از  خدا مالئكه باشد؟ به آنها بگو اگر در زمين، فرشتگان زندگي مي

  )  كتاب68صفحة  (.....].فرستاديم  جنس خود آنها معين كرده فرشته مي

_________________________________________________________________________ 

  . صحيح است... فتفتجر األنهار  -1
  . صحيح است... و ما منع  -2
  . صحيح است... اذ جائهم  -3
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اي   هر گونه معجزه! سال آياتي را گواه آورده كه بخيال خودش23در اينجا نويسندة 
آياتي است كه » ترين آنها روشن«: و بقول وي . كند را در تأييد پيامبر اسالم، نفي مي

آنها را بهمراه اغالطي چند نقل كرده است، اما آيا آيات مزبور هيچ !) طبق معمول(
  ! اين آغاز بحث است! داللتي بر مدعاي او دارند يا نه؟
دهند كه مشركان مكّه براي ايمان خود، شرائطي را به  آيات سورة اسراء نشان مي

  :  پيشنهاد كردند كه �پيامبر
  ! اي از زمين براي آنان بيرون آورد چشمه

  ! يا مالك نخلستان و تاكستان پر آبي باشد
  ! اني را بر سر آنها بكوبداي از اجرام آسم يا پاره

  ! يا خدا و فرشتگان را در برابر ايشان حاضر كند
  ! اي از طال داشته باشد يا خانه

   !ز كند و كتابي بياورديا به آسمان پروا
خداوند سبحان چون آوردن (است » طلب محال«ها در حكم  برخي از اين درخواست

 داللت �شد، بر رسالت پيامبر بت مياي از آنها اگر هم اجا و پاره)! بهمراه فرشتگان
منظور لجبازي و بو بعضي )! چون داشتن خانة زرين و نخلستان و تاكستان(ت شندا

و برخي را )! چون كوبيدن اجرام آسماني بر فرق مشركان(سري پيشنهاد شده بود  خيره
راي چون پرواز به آسمان ب( كرده بودند ااز راه انكار و دير باوري يا سودجويي تقاض

گيري از پيشنهاد  جاجت و بهانههم رفته، ل و روي)! لبيدن چشمة آبو ط! آوردن كتاب
  . آنان نمايان است

ل ي هب ربحانَس«شود تا به آنها دهد اينست كه   مأمور مي�پاسخي كه پيامبر خدا
به منزّه است خداوندم، مگر من جز بشري هستم كه «:  يعني !؟»والًس رراًشَ بالّ إنتكُ

  !؟.»رسالت آمده است
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خواهيد  يعني آنچه شما مي» من بشرم«: در اين پاسخ، دو قيد به كار رفته يكي آنكه 
يعني تابعِ فرستندة خود » من رسولم«: دوم آنكه . آيد و بر آنها قدرت ندارم از من بر نمي

من داده اظهار اي را كه او ب كنم و نشانه بنابراين پيام او را ابالغ مي! هستم نه تابع شما
  . دارم مي

 فرمان يافته تا خداي خود را تنزيه كند يعني او را برتر از �در آغاز سخن نيز پيامبر
هايش چنين شرائطي را در ميان نهد و بجاي آنكه از او  اين شمارد كه براي ايمان به پيام

  ! دستور گيرد، به او دستور دهد
هايي داده  اوند به پيامبرش دالئل و نشانهپس، اين آيات هيچ منافات ندارد با آنكه خد
اند  و روشن است كه پيامبران نيامده. كند باشد جز آنكه شرائط نامعقولِ مشركان را رد مي

هاي اين و آن، جامة عمل پوشانند، بويژه گروهي كه سر لجاج دارند و  تا به هوس
معنا از آغاز آيه نمايان گيري اظهار شده است و اين  هاي ايشان به انگيزة بهانه درخواست

گويند هرگز بتو «:  يعني »تّي حك لَنَمِؤن نُوا لَ قالُو«خوانيم  شود، آنجا كه مي مي
و مفهوم اين سخن ! »)درخواست ما را اجابت كني(ايمان نخواهيم آورد مگر آنكه 

واهيم  بياوري نبوت تو را نخ–! طلبيم  جز آنچه ما مي–اي  هر برهان و نشانه: آنست كه 
كه (از توجه به آية بعد .  است�و اين، محض لجاجت و معاندت با پيامبر خدا! پذيرفت
يم مفه  معني كه ميبدينرسد  ميتر بنظر  مفهوم دقيق)  سال نيز آن را آورده23نويسندة 

 !اند جويي، آن را اظهار داشته  به آهنگ بهانهو صرفاً!  نمايش بودهپيشنهاد مشركان اساساً
چرا : داشته اين بوده است كه   باز مي�اصلي ايشان كه آنها را از ايمان به پيامبرو شبهة 

 چنانكه قرآن مجيد !بايد پيامبر خدا از نوع بشر باشد و از فرشتگان آسماني نباشد؟

وا نُمِؤن يأَ اس النّعنَا م مو «:كند  بالفاصله موضوع اصلي را بدين صورت حكايت مي
  ! ؟»والًرس َراًشَ ب اهللاُثَبعأَوا ن قالُأَ الّإدي  الهمهذ جائَإِ
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 هنگامي كه هدايت بسويشان –و چيزي از ايمان اين مردم جلوگيري نكرد «: يعني 
  1!؟»آيا خدا بشري را به رسالت فرستاده است:  مگر آنكه گفتند –مد آ

ز دهد كه اگر در زمين بجاي بشر گروهي ا آنگاه قرآن كريم بايشان پاسخ مي
يعني . فرستاديم كردند البته فرشتة آسماني بسوي آنها مي فرشتگان بطور مداوم زندگي مي

ها شرط است و از اين راه به  در امر رسالت، تجانس و يا سنخيت ميان پيامبران و امت
  . پردازد دفع ايراد مشركان مي

الهي در كار ها و تأييدات  بنابراين، بين آيات مزبور و آيات ديگري كه از پيشگويي
هاي  شود و همچنين ميان اين آيات و گزارش گويد، مخالفتي ديده نمي پيامبر سخن مي

 رسيده، برخوردي نيست و هيچ مانعي ندارد ي كه دربارة معجزات نبوي از صحابهمتواتر
هاي گروهي لجوج اعتنا نشود ولي براي اهل صدق و  كه بدرخواست جاهالنه و بهانه

اين معنا عالوه . هايي در تأييد پيامبر از سوي خداوند ظاهر گردد هانصاف، آيات و نشان

 آمده كه ي انجيل متّشود چنانكه در باب شانزدهم از بر قرآن از انجيل نيز استفاده مي

 خواستند كه آيتي عيسي از از روي امتحان«: گروهي از روحانيون ريا كار يهودي 
در وقت غروب آسمان «: سخ ايشان گفت آن حضرت در پا! »آسماني به آنان نشان دهد

زود آسمان سرخ و گرفته وا خوب خواهد بود، و اگر صبح يد هيگو سرخ باشد شما مي
توانيد با نگاه كردن بĤسمان هوا را  يگوييد باران خواهد باريد شما كه م باشد مي

_________________________________________________________________________ 

بنابر مفاد اين آيه شريفه، كافران از اينكه خداوند، بشري را به رسالت فرستاده است، دچار تعجب و  -1
اما نويسنده ! از ناباوري كافران تعجب كرده باشد) يعني خداي سبحان(ناباوري شدند نه آنكه گوينده آيه 

و ما منع «قضيه را معكوس جلوه داده و حرف نفي در جمله !  سال بعلّت كمال دقّت و شدت امانت23
و ما منع «تبديل كرده است با اينكه پس از جمله ) چرا(را در ترجمه خود، به حرف استفهام » ....الناس 
دهد كه حرف ما نافيه  و اين استثناء بوضوح نشان مي» ....اال ان قالوا «: خوانيم  مي» .... ان يومنواالناس

  ! حقّا كه معلومات حضرت سيره نگار مايه تعجب است! است نه تعجبيه
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ت زمان رسال(هاي اين زمان  توانيد معني عالئم و نشانه بيني كنيد چگونه نمي پيش
آنگاه بدون اين كه آيتي بدانها ايشان دهد آنان را مردماني ! ؟»درك كنيد را) �عيسي

  ! خواند و از ايشان جدا شد» شرير و بدكار«

 �دهد كه اين ماجراي را دليل آن بشماريم كه عيسي بما حق مي» حداد لبناني«آيا 
 باره محق و اگر ما را در اين! اي در عمر خود بكسي ننموده است؟ هيچ معجزه

دهد تا بدستاويز برخي از آيات قرآن ادعا كند كه  شمارد پس چگونه بخود اجازه مي نمي
) �همچون سخنان مسيح(با آنكه آيات مزبور ! اي نداشته است؟  معجزه�پيامبر اسالم

هايي كه  كند و اين معنا با دالئل و نشان را رد ميجو  طلبان شريرو بهانه پيشنهاد معجزه
  . از سوي خدا آورده مباينتي ندارد �اسالمپيامبر 
  
  ! تراشان، حق داشتند؟ بهانه

د بحث را منافي ركه آيات مو!  سال است23تر از انكارِ حداد، گفتار نويسندة  عجيب
گيري بر آمده  درصدد بهانهشمارد ولي خود اقرار دارد كه مشركان،  هر گونه معجزه مي

) اش بدنبال سخن گذشته(و در اين باره ) ندحقيقت نبوديعني در پي كشف ! (بودند
دهد و   ميبيند، بطالن خرافات و سخافت عقايد آنها را بĤنها نشان تر مي نويسد، روشن مي

سخنان درست و روشن او، مستلزم . كند  آدميت را نهي ميبخش و خالف عادات زيان

 23ها را در كتاب  ما هنگامي كه اين قبيل نوشته)  كتاب68صفحة ].! ( نيستگيري بهانه
 بياد مثالً! بندد بينيم أبعاد گوناگوني از تناقضات كتاب، در ذهنمان نقش مي سال مي

  : خوانده بوديم ) 63در صفحة (آوريم كه پيش از اين  مي
]!  نوظهور و بكلّي مباين محيط اجتماعي نبوددعوت اسالم در حجاز يك امر كامالً[

عادات زيان بخش و «:  و نيز »ت عقايد مردم حجازبطالن و سخاف«: اما در اينجا از 
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برخاسته بود،  با آنها به مبارزه �اسالمكه پيامبر ! گويد سخن مي»  آدميت ايشانخالف
  !  يك امر نوظهور و مباين با محيط اجتماعي نبود؟�پس آيا دعوت پيامبر

يسنده، به هر چند نو. نظر كنيم و به بحث اصلي بازگرديم فباري، از اين مسئله صر
تراش و  دهد كه بهانه هاي قريش اعتراف دارد اما از جهت ديگر بĤنها حق مي گيري بهانه

گويد؟  نگار در اين باره چيست و چه مي پس ببينيم كه ادعاي سيره! لجاجت مĤب باشند
مردمي . گيري است نيز روشن است اما چيزهايي كه موجب مخالفت و بهانه: [نويسد  مي

اند از كودكي به آنها القاء شده و در آنها ريشه   سخيف و جاهالنه خو گرفتهبدين عادات
در قرن بيستم كه قرن عقل و روشني ناميده شده است مگر چنين نيست؟ . گرفته است
 در آنها بشر تابع عقل خود و منزّه از عادات و معتقدات تلقيني هستند؟  مگر ميليون

 عقايد و عادات اجدادي آنها را خواهد مردي كه ميزمان به طريقة اولي، مردم از پيروي 
گويم از او  ف خدا ميزنند، اگر گفت من اين سخنان را از طر در هم بريزد سرباز مي

ات گوناگون قائل شته معجزكه خود اين مرد براي پيغمبران گذند، براي اينخواه دليل مي
 براي آنها بازگو كرده است و اند  باب ديانات راجع به انبياء خود گفتهشده و آنچه را ار

پس اكنون كه نوبت خود او رسيده است . بنابر مثل مشهور، سرود ياد مستان داده است
  : اين گفتار از چند جهت قابل نقد و ايراد است) 69-68صفحة ] (بايد معجزه ظاهر سازد

 گذشته براي قوم خود سخن  از معجزات انبياءِ�اگر پيامبر اسالم:  آنكه نخست
هاي محال يا  ت، از اين نيز سخن بميان آورد كه پيامبران سلَف با درخواستگف

 �موسياسرائيل از   هنگامي كه بنيكردند مثالً هاي نابخردانه، موافقت نمي هوس
بجاي ديدن خدايِ سبحان، دچار ! »خدا را آشكارا به ايشان نشان دهد«خواستند تا 

  : خوانيم  يچنانكه در قرآن كريم م! صاعقة آسمان شدند
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èè èèππππ ss ss)))) ÏÏ ÏÏèèèè≈≈≈≈ ¢¢ ¢¢ÁÁÁÁ9999 $$ $$#### óó óóΟΟΟΟ çç ççFFFFΡΡΡΡ rr rr&&&& uu uuρρρρ tt ttββββρρρρ áá áá���� ÝÝ ÝÝààààΨΨΨΨ ss ss???? �  )55 : بقره(  
اي موسي هرگز بتو ايمان نخواهيم آورد تا آنكه خدا را : هنگامي كه گفتيد «

  .» ... گرفتپس آذرخشي شما را! آشكارا بما نشان دهي
از «:  گفتند �اسرائيل در بيابان به موسي  هنگامي كه بني: خوانيم  و نيز در قرآن مي

 بĤنان پاسخ �موسي! » و عدس و پياز براي ما بخواهخداوند، سبزي و خيار و گندم
  ! »به شهري فرود آييد تا آنچه را كه خواستيد بيابيد«: داد 

� 44 44 (( ((####θθθθ ää ääÜÜÜÜ ÎÎ ÎÎ7777 ÷÷ ÷÷δδδδ $$ $$#### #### \\ \\ óó óóÁÁÁÁ ÏÏ ÏÏΒΒΒΒ ¨¨ ¨¨ββββ ÎÎ ÎÎ****ss ssùùùù ΝΝΝΝ àà àà6666 ss ss9999 $$$$ ¨¨ ¨¨ΒΒΒΒ óó óóΟΟΟΟ çç ççFFFF øø øø9999 rr rr''''yy yy™™™™ 33   )61 : بقره(  33�1
 نين، اگر قرآن مجيد معجزات پيامبران گذشته را براي اهل مكّه بازگو كرده،و همچ

:  به مردم مصر گفت �موسي دربارة فرعونآورده است كه اين سخن را نيز بميان 
يا اين برم، مقام واالتري دارم  آيا من كه فرمانرواي مصر هستم و در كاخ شاهانه بسر مي«

  : و همچنين گفت ! ؟»مرد فقير و حقير

� II IIωωωω öö ööθθθθ nn nn==== ss ssùùùù uu uu’’’’ ÅÅ ÅÅ++++ øø øø9999 éé éé&&&& ÏÏ ÏÏµµµµ øø øø‹‹‹‹ nn nn==== tt ttãããã ×× ××οοοο uu uu‘‘‘‘ ÈÈ ÈÈθθθθ óó óó™™™™ rr rr&&&&  ÏÏ ÏÏ ii iiΒΒΒΒ AA AA==== yy yyδδδδ ss ssŒŒŒŒ ÷÷ ÷÷ρρρρ rr rr&&&& uu uu !! !!%%%% yy yy`̀̀̀ çç ççµµµµ yy yyèèèè tt ttΒΒΒΒ èè èèππππ xx xx6666 ÍÍ ÍÍ×××× ¯¯ ¯¯≈≈≈≈ nn nn==== yy yyϑϑϑϑ øø øø9999 $$ $$#### 

šš šš ÏÏ ÏÏΡΡΡΡ ÎÎ ÎÎ4444 tt ttIIII øø øø)))) ãã ããΒΒΒΒ �  )53 : زخرف(  
اند يا دستة فرشتگان بهمراه وي  پس چرا دستبندهاي زرين براي او نفرستاده«

  .!؟»اند نيامده

_________________________________________________________________________ 

در لغت به معناي شهر آمده و اگر مراد از اين كلمه در آيه شريفه، كشور معروف مصر بود » مصر«واژه  -1
  . گرفت اعتبار غير منصرف بودن، تنوين نميبه 
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 همان چيزي را به �شعيببراي مردم مكّه حكايت كرده است كه قوم و نيز قرآن، 
 آنجا كه از قول !خواستند  مي�داشتند كه قريش از پيامبر اسالم پيامبر خود اظهار مي

  :  گفتند �شعيبايشان آورده به 

� ùùùùss ss''''rr rr™™™™óó óó))))ÉÉ ÉÉÝÝÝÝññ ññ ããããtt tt====nn nnŠŠŠŠøø øøΖΖΖΖuu uu$$$$ ....ÏÏ ÏÏ¡¡¡¡|| ||����ZZ ZZ$$$$ ΒΒΒΒii ii ÏÏ ÏÏzz zz ####$$ $$9999¡¡¡¡¡¡ ¡¡ϑϑϑϑyy yy$$$$!! !!ÏÏ ÏÏ ))))ÎÎ ÎÎββββ ....ää ääΖΖΖΖMMMM|| || ΒΒΒΒÏÏ ÏÏzz zz ####$$ $$9999ÁÁÁÁ¢¢ ¢¢≈≈≈≈‰‰‰‰ÏÏ ÏÏ%%%%ÏÏ ÏÏtt tt ∪∪∪∪∠∠∠∠∇∇∇∇⊇⊇⊇⊇∩∩∩∩ �)ّ187و186 :عراءش(  
پس اگر از . از دروغگويانيتو جز بشري مانند ما نيستي و گمان داريم كه «

  .!»اي از اجرام آسماني را بر ما بيافكن  هستي پارهراستگو
ها به شكست و هالكت و ناكاميِ كافران  گيري و قرآن نشان داده كه همواره اين بهانه

رو  و از اين(ن را از قرآن شنيده بودند پيامبراپس قريش كه معجزات . انجاميده است
هاي قرآن نيز  خالل داستانها در  البته از عاقبت عنادها و لجاجت) خواستند معجزه مي

 بنابراين، وكيل مدافع ايشان يعني جناب !گيري نداشتند  بهانهو حقّّآگاه شده بودند 
  . برد در دفاع از آنها ره بجايي نمي !نويس سيره

هاي مردم قرار  جويي امبري كه قصد اصالح دارد اگر در برابر بهانهپي:  آنكه دوم
بلكه ! گرفت نبايد روحية منحرفانة ايشان را تأييد كند و بر طبق هوس آنان معجزه آورد

الزمست تا از راه دليل و برهان به تغيير آن روحيه پردازد و با مبارزات فكري، اذهان را 
هاي غلط پاك سازد و اين، همان كاري بود كه  ديشه از ان– تا آنجا كه امكان دارد –

پرداخت چنانكه در برخي از آثار آمده است روزي گروهي   بĤن مي دقيقاً�پيامبر اسالم

 بوغيره و أَوليد بن م«:  حضور يافتند كه از آن ميان �از سران قريش نزد پيامبر
أُن أبي ل و عبداهللا بشام و عاصب بن وائِري و أبو جهل بن هِختُالبمرا نام  »هي

آن حضرت .  خواستند�ياد شده از پيامبر» اسراء«اينان معجزاتي را كه در سورة . اند برده
ل  سخناني مدلَّ–گفت   كه از سوي ديگران سخن مي–در پاسخ عبداهللا بن أبي أميه 
  : اظهار داشت از جمله فرمود 
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 !وعاًنب يرضِ األَنَ لنا مِرَفجتّي تَ حك لَمنَؤن نُلَ : اهللاِبد يا عكولُا قَمأَفَ.... «
 نت هذا كُلتعوفَ لَيتأَر أَاهللاِبد اهللا، يا علِدالئِ بِلٌ جاهِنت هذا و أَلتأَ سكإنَّفَ.... 

 لُأكُتَ فَخيلٍن نَ مِةٌنَّّ جك لَكونَاهللا أوتَ يا عبدكو اما قولُ! .... ؟اًيبِ هذا نَن أجلِمِ
 اتنّ جكصحابِأَ و لِك لَيس لَو  أَها تفجيراًاللَ خِنهار األَرَجفَنا و تُمطعِنها و تُمِ
ا فجيرًها تَاللَ خِرونَجفَنها و تُمِ مونَطعِ و تُونَلُأكُ تَفِائِالطّ بِبٍنَو عِ ٍخيلٍن نَمِ
 إنَّفَ! فاًسكِ متعما ز كَماء السطَسقِوتُأَ : كو أما قولُ .... !هذا؟ بِياءم أنبِرتُصِأفَ

قوطِفي سماءِ السيكُلَ عكُالكَم هما تُنّإم، فَكُوتَم و مهذا مِ بِريداهللا أن سولِن ر 
كَهلِيكسولُ و رر مينَ العالَب .... يقيمع ليكح جو لَ اهللاِج ،يسح جبِنَ لِ اهللاِجهِي 
وحده –ع العِأنَّه، لِدبا عِراحِتِ اقسبِلي ح بادج بِالٌه ما ينَمِز جوو ما ال الحِ الص 
يساد  الفَنَنه مِ مِجوز ...وه أَل ريتيا ع كانَبيباً طَاهللاِبد واؤُ دلِه لملي رضي ع

ا قولُ..... م؟ هِراحِتِ اقسبِحو امتِأوتَأَ : كاهللاِ بِيو بيالً قَةِكَالئِ المنا و لونَقابِ ي
 خلوقينَالم كَيس لَلَّجوزَّنا عب ر، إنَّهِ بِفاءخِالي  الَّذحالِ المنَ هذا مِنَّإِفَ! مهنُعايِنُ
يجيءو ي ذهبتَ و يرَّحك يئاً شَلُقابِو يح قَ، فَهِؤتي بِتّي يذا المحالَهِم بِألتُد س ... 

 ظيمِع لِنَّ أَكغَلَا بمأَ ... فٍخرُن ز مِيت بك لَكونَو يأَ : اهللاِبد يا عكولُما قَو أَ
ا و ام ... قالَ!  ال: قالَ!اًيبِ نَكذلِ بِارصفَ أَ قالَ!ليب :  قالَ؟فٍخرُن ز مِوتاًي بصرَمِ
 لَزِّنَتّي تُ حكقيرُ لِنَؤمِن نُلَو : لت قُمثُ! ماءِي السرقي فِو تَأَ : اهللاِبد يا عكولُقَ
ؤُقرَ نَتاباً كِينالَعه !اهللاِيا عبدعودالص أَماءِِ  إلي السصعزولِنُّن ال مِبنها و  ع

د و قَ.... ولي زُ نُكم حكذلِكَ فَدتعذا ص إِنُؤمِ ال تُكنَّ أَكفسِلي نَ عفترَاعتَ
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ل يا قُ : لَّوجزَّ عقالَ فَهحتَرَتَا اق ملِّ كُطالنِب لِةًغَ بالِةًكم حِيلَعالي ع تَ اهللاُلَزَأَن
محد م) :بحانَسر ي هل كُبإِنت راًشَالّ بر والًس(  ....لَو لي أَيس رَن آمع ي لي رب

   1» ...شيرَنهي و ال أُو ال أَ
آوريم تا  هرگز بتو ايمان نمي:  كه گفتي –!  خدا اي بندة–اما اين سخن : [... يعني 

اي و از دالئل خدا  تو چنين درخواستي كرده! »اي بشكافي براي ما از زمين چشمه
و اين !.... ؟ددهم آيا به اين دليل، پيامبر خواهم بواين كار را انجام ناآگاهي، بمن بگو اگر 

شته باشي كه از آن بخوري و بما ببخشي و در ميان آن ايا نخلستاني د«: گفتي كه 
نخلستان و باغ انگور نداريد كه خود و » طائف«مگر تو و يارانت در ! »ها روان كني جوي

 آيا با اين كار، شما به ايد؟ ها روان كرده جويها آنخوريد و در ميان  ديگران از آن مي
  ! .... ايد؟ مقام پيامبري نائل شده

آسمان را بدانگونه كه پنداشتي بر ما ) اجرام(اي از  يا پاره«: اما اين سخن كه گفتي 
كه سقوط اجرام آسماني، موجب مرگ و هالكت شما خواهد شك نيست ! »فرود آوردي

خواهي؟ ولي پيامبر خدا،  شد و تو با اين درخواست، هالك خود را از پيامبر خدا مي
كند و دالئل خداوند يكتا، بر حسب پيشنهاد بندگان نيست  دالئل حق را بر تو اقامه مي

 اي بندة –يا آ.... ساد خبر ندارند از صالح و ف) چنانكه بايد و شايد(زيرا كه بندگانِ خدا 

 !اي كه بر طبق پيشنهاد بيماران به آنان دارو دهد؟ هيچ پزشكي را ديده –! خدا
را در برابر ما بياوري تا با آنها روبرو شويم و و فرشتگان يا خدا «: اما اينكه گفتي .... 

ده نيست و خداي ما اين، از امور ناشدني است كه محال بودن آن پوشي! »ايشان را ببينيم
ماند كه بيايد و برود و حركت كند و در برابر چيزي قرار گيرد تا بتوان  به آفريدگان نمي

 اي بندة –اما اين سخن ... ايد   كاري ناشدني را خواسته و با اين درخواست،!او را آورد

_________________________________________________________________________ 

  .  به بعد16، صفحه )چاپ سنگي(االحتجاج، چاپ نجف  -1
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زرگ مصر، مگر بتو خبر نرسيده كه ب! »اي از طال داشته باشي يا خانه«:  گفتي ه ك–! خدا
آيا :  گفت �پيامبر اسالم! آري: هاي زرين دارد؟ عبداهللا بن أبي أميه پاسخ داد  خانه

يا به «: اما اينكه گفتي :  فرمود �پيامبر! نه: گفت ! بدين سبب، او پيامبر شده است؟
و هرگز صعود ترا به آسمان باور نخواهيم كرد تا «: و سپس گفتي كه ! »باال رويآسمان 
باال رفتن به سوي !  اي بندة خدا!» از آنجا بر ما فرود آوري كه آن را بخوانيمكتابي

آسمان، دشوارتر از فرود آمدن از آن است و تو خود اعتراف كردي كه اگر به آسمان باال 
آري، خداي تعالي حكمتي ... پس حكم فرود آمدنيم نيز چنين است ! كني روم، باور نمي

ن آسازد و   فرو فرستاده كه همة پيشنهادهاي ترا باطل ميبر من) اي جامع كلمه(بالغ 
مگر من جز ! بگو منزّه است خداوندم«اي محمد : خداي عزّوجلّ فرمود اينست كه 

و مرا نشايد كه به خدايم فرمان دهم و او را ! ؟»بشري هستم كه به رسالت آمده است
  ...] نهي كنم و بر چيزي اشارت نمايم 

 � پيامبر اسالمبراي) و نه تمام معجزات(پذيريم كه معجزة اصلي  ما مي:  آنكه سوم
كند  همان قرآن كريم بوده است قرآن مقدسي كه رابطة پيامبر را با خداي متعال اثبات مي

بمراتب شريفتر و پايدارتر » معجزات حسي«آيد كه از  بشمار مي» هاي عقلي معجزه«و 
اي جاويد از  وت او نيز اقتضاء داشته تا معجزهاست، بويژه كه خاتميت پيامبر و كمال نب

آن حضرت بجاي ماند كه در هر زمان و مكان بدستاويز آن معجزه، نبوت او را بتوان 
ن بوده و تحت تأثير وحي الهي،  راستگو و امي�اثبات كرد و نشان داد كه پيامبر اسالم

شود كه   تأييد ميو اين معنا هنگامي) چنانكه در همين كتاب گذشت(سخن گفته است 
بياد آوريم رسالتِ پيامبر در دوران ترقّي دانش و پيشرفت تمدن نيز ادامه دارد و روي 

  : فرمايد  سخنِ قرآن با دانشمندان است چنانكه مي

� ÒÒ ÒÒ====≈≈≈≈ tt ttGGGG ÏÏ ÏÏ.... ôô ôôMMMM nn nn==== ÅÅ ÅÅ __ __ÁÁÁÁ èè èèùùùù ………… çç ççµµµµ çç ççGGGG≈≈≈≈ tt ttƒƒƒƒ#### uu uu $$$$ ºº ººΡΡΡΡ#### uu uu öö öö èè èè%%%% $$$$ || ||‹‹‹‹ ÎÎ ÎÎ//// tt tt tt ttãããã 55 55ΘΘΘΘ öö ööθθθθ ss ss)))) ÏÏ ÏÏ jj jj9999 tt ttββββθθθθ ßß ßßϑϑϑϑ nn nn==== ôô ôôèèèè tt ttƒƒƒƒ �  )3 : فصلت(  
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تش تبيين شده، قرآني است به زبان عربي براي گروهي كتابي است كه آيا) اين(«
  .»ورند كه از دانش بهره

  : فرمايد  و نيز مي

� ““““ tt tt tt ttƒƒƒƒ uu uuρρρρ tt tt ÏÏ ÏÏ%%%% ©© ©©!!!! $$ $$#### (( ((####θθθθ èè èè????ρρρρ éé éé&&&& zz zzΝΝΝΝ ùù ùù==== ÏÏ ÏÏèèèè øø øø9999 $$ $$#### üü üü““““ ÏÏ ÏÏ%%%% ©© ©©!!!! $$ $$#### tt ttΑΑΑΑ ÌÌ ÌÌ““““ΡΡΡΡ éé éé&&&& šš šš���� øø øø‹‹‹‹ ss ss9999 ÎÎ ÎÎ))))  ÏÏ ÏÏΒΒΒΒ šš šš���� ÎÎ ÎÎ ii ii//// ¢¢ ¢¢‘‘‘‘ uu uuθθθθ èè èèδδδδ ¨¨ ¨¨,,,, yy yyssss øø øø9999 $$ $$#### 

üü üü““““ ÏÏ ÏÏ‰‰‰‰ ôô ôôγγγγ tt ttƒƒƒƒ uu uuρρρρ 44 44’’’’ nn nn<<<< ÎÎ ÎÎ)))) ÅÅ ÅÅÞÞÞÞ≡≡≡≡ uu uu4444 ÅÅ ÅÅÀÀÀÀ ÍÍ ÍÍ““““ƒƒƒƒ ÍÍ ÍÍ•••• yy yyèèèè øø øø9999 $$ $$#### ÏÏ ÏÏ‰‰‰‰‹‹‹‹ ÏÏ ÏÏϑϑϑϑ pp pptttt øø øø:::: $$   )6 : سبأ(  � ####$$
بينند كه آنچه از سوي خداوندت بتو نازل شده  مي) به نور علم(ن دانش يافتگا«

  .»كند حق است و به راه خداي غالب و ستوده رهبري مي

  :  دربارة قرآن كريم گفته است �علي بنابر گزارش �و پيامبر اكرم

»نَفيهِ  اهللاِكتاب م و خَكُبلَ قَ ما كانَأُبرُبما ب كُعدم و حكمو ال . ...م كُينَ ما ب
يشبمِع نهمأُلَ العقُخلَ و ال يالرَّةِثرَلي كَ ع 1» ....د   

كتاب خدا است كه در آن، آثار گذشتگان و اخبار آيندگان و داوري ميانتان «: يعني 
  . »دانشمندان از آن سير نشوند و هر چند تكرار گردد كهنگي بدان راه نيابد... آمده است 

هم امروز بر مردم دنيا حجت است و از علوم و معارف و آري، اين معجزة پايدار، 
ن به هدايت و سعادت رسيد و هم در روزگار نزول خود بر عرب توا عجايب آن مي

يرا عرب براي بالغتِ كالم، اعتباري تمام قائل بود و اهميتي شايان ز حجت بوده است
عنا جلوه نمود كه عرب در اي از جمال لفظ و كمال م داد و قرآن كريم در مرتبه  ميبدان

كردند كه به  برابر آن حيران شده بود و رؤساي قريش، اغلب به اين و آن سفارش مي
تا آنجا ! پيامبر نزديك نشوند و گوش به قرآن فرا ندهند مبادا دل و دين از كف بدهند

_________________________________________________________________________ 

، ص 2اين حديث، در منابع فراواني از كتب اهل سنّت و شيعه آمده است، از جمله به سنن دارمي ج  -1
  .  مراجعه شود7، ص 4و التاج الجامع لألصول ج . 30، ص 11و صحيح ترمذي ج . 435
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  در گوش خود پنبه نهاده بود مبادا آيات قرآنمرويل بن عفَ طُاند كه مورخان آورده
 روبرو شد صبر و توان از دست داد و �و چون با رسول خدا! قلبش را تسخير كند

ني ذُ أُدتدتّي س حكمرَني أَونََفُوخَوا يحرَما ب .... مكون قَ إِدحميا م«: گفت 
اي محمد، قومت پيوسته مرا از كار تو «: يعني ! »كولَ قَعسم أَالّئِ لَفٍرسكُبِ

آيات  �و همين كه پيامبر اكرم! »تا در گوشم پنبه نهادم كه سخن ترا نشنومترساندند  مي
   1.قرآن را بر او تالوت كرد از دل و جان، اسالم را پذيرفت

كه از سوي قريش مأمور شد تا با پيامبر مذاكره كند، هنگامي  »ةبيع بن رةَتب ع«و
  : تش گفت كه آيات قرآن را شنيد بجانب قريش بازگشت و با همة لجاج

، رِحالسال بِ، وعرِالشِّ بِو ما هاهللاِ، وطُّ قَهثلَ مِعتمِ ما ساهللاِ ووالً قَعتمِد سانّي قَ«
 و لِج هذا الرَّينَوا بلُّي و خَبِ وهالُاجعوني وطيعأَ! يشٍرُ قُرَعشَ يا مةِهانَالكِال بِو
لُزِاعتَ فَ ما فيهِينَبفَوه لَاهللاِو الَّذهِولِقَ لِنَّونَكَي مِي سمِعت نَنه أٌبع 2» ....ظيم   

 بخدا نه شعر !ام من سخني را شنيدم كه بخدا سوگند مانند آن را هرگز نشنيده«: يعني 
اي مردم قريش، مرا فرمان بريد و اين كار را بمن ! بود، نه جادو بود، نه سخن كاهن بود

ا رها كنيد و از وي كناره بگيريد بخدا واگذاريد و مخالفت با اين مرد و دعوت او ر
  ! »....سخني كه از او شنيدم خبري بزرگ در پي دارد! سوگند
خداوند، پيامبرش را با سالحي مجهز كرده بود كه عرب، قدرت آن را شناخت ! آري

ديد زيرا عرب با  اي از آن عاجز مي و شكوهش را درك كرد و خود را در برابر هر سوره
 فصاحت نوشيده بود و فهميد و از چشمة هاي سخن را مي د و اسلوببالغت آشنا بو

_________________________________________________________________________ 
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اي كه پيامبر اسالم براي عرب آورد با ذوق و پسند خاطر او بيگانه نبود و از  معجزه

 ةغيرليد بن موفهميد كه قرآن چه عظمت و اهميتي دارد؟ سخن  رو خوب مي اين
ت و شعرشناس بزرگ عربخزوميمدربارة قرآن معروفست كه ، داهية دوران جاهلي 

  : گفت 

»ظَد نَقَ لَاهللاِوهذا الرَّ فيما قالَرت فَلُج ،إذا هلَو عرٍشِ بِيس !لَ إنَّو لَ هحو ةًالو ،
   1! »عليو و ما يعلُي لَه إنَّ وةًالوطَ لَيهِلَعإنّ َ

او شعر ام، سخن  بخدا سوگند كه من در آنچه اين مرد گفت انديشه كرده«: يعني 
گفتارش از شيريني و تازگي مخصوصي برخوردار است و از هر سخني باالتر . نيست

  ! »گيرد رود و هيچ كالمي از آن برتري نمي مي
 آنها و بنابراين،! اين گواهي از سوي دشمنان پيامبر و سردمداران كفّار رسيده است

زيرا هم امانت و  !گويد  از هواي نفس سخن نمي�توانستند بفهمند كه محمد خوب مي
وي، هيچ گاه شعر و خطبه  صداقت او را قبول داشتند و هم در مدت چهل سال از عمر

رو برخورد ناگهاني   كالمي را از او نشنيده بودند از ايننو رجز و سجع و امثال اين فنو
اي  خواند و عجز و ناتواني در برابر هر سوره دهنده و عجيبي كه پيامبر مي با آيات تكان

 معجزة محمدي را برايشان ثابت )هاي قرآن به عدد سوره(بار  114از آن، در حقيقت 
 سال مماشات كنيم 23پس ديگر جاي چون و چرا نبود و بفرض آنكه با نويسندة ! كرد

 حجت، بر مردم عرب !جز قرآن نداشته استاي   معجزه�و بپذيريم كه پيامبر اسالم
گيري كنند چنانكه ابوبكر و ابوذر  نداشتند بهانهتمام بود و ابو جهل و ابو لهب حق 

! امروز هم با همين قرآن و تنها با همين قرآنو . جويي نكردند و ايمان آوردند بهانه
 پيامبر راستين خدا بوده و نظام شگفت قرآني، ثمرة وحي �توان ثابت نمود كه محمد مي

_________________________________________________________________________ 
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ها به پيامبر ايمان  لهبها و ابو  پس اگر ابو جهل! هاي شخصي الهي است نه بافته
موجب كفر و طغيان ايشان نشد بلكه كج فكري و تعصب و » معجزه«نياوردند، نديدن 

 شگفت آنكه در اين فاجعه مؤثّر بود و !مطامع مادي و ماليخودخواهي و بويژه 
مگر !  ناديده گرفته است سال، خود به نكتة اخير توجه كرده ولي بزودي آنرا23نويسندة 
اينكه روز بروز عناد و مخالفت : [ از كتابش ننوشت 65نويس در صفحة  رهجناب سي

ر كردند دقريش با حضرت محمو ( فزوني گرفت دليل آشكار دارد، رؤساي قريش تصو

بنياد زندگي آنها فرو كه اگر كار حضرت محمد باال گيرد ) در اين تصور محق بودند
   ....]ريزد مي

  فوراًديد  مي�از پيامبر اسالماي   كه اگر ابولهب، معجزهبنابراين نبايد چنين پنداشت
كه چنين ! آورد، هر چند به بهاي فرو ريختن بنياد زندگيش تمام شود سر تسليم فرود مي

 چنين معجزات«ر پيوند دارد تا با ديدن بيشت» آزادي وجدان«و » شهامت نفس«ايماني با 
 از تأييدات الهي و � گفتيم پيامبر اسالمبا اين همه، بدانگونه كه پيش از اين! »و چنان

. معجزات رباني نيز برخوردار بود كه ذكر آنها در قرآن و كتب تاريخ و سيره رفته است
بنابراين پيامبر، هرگز بدون نشانه و معجزه و برهان مردم را بسوي اسالم دعوت 

  . كرد نمي

اي   معجزه�بر اسالمپرسيم كه اگر پيام  سال مي23ما از نويسندة :  آنكه چهارم
نداشت چرا در قرآن كريم بارها از معجزات پيامبران سلَف ياد شده است؟ و چرا پس از 

باز هم ! در مكّه بهانه بدست مستان افتاد و سرود خواني آغاز كردند: آنكه بقول نويسنده 
ه يافت؟ ذكر معجزات انبياء ادام) مانند بقره، آل عمران، نساء، مائده(هاي مدني  در سوره

و بخواهد پاسخ مستقيمي به اين پرسش دهد !  سال بر سر انصاف آيد23اگر نويسندة 
 فاقد معجزه نبوده تا قرآن از ذكر معجزات �ناگزير بايد اعتراف كند كه پيامبر اسالم



 خيانت در گزارش تاريخخيانت در گزارش تاريخخيانت در گزارش تاريخخيانت در گزارش تاريخ

 

178178178178

 با آن –اما متأسفانه از جناب نويسنده ! انبياء پرهيز كند و از گزارش آنها دريغ ورزد
! رود تا چنين پاسخي را بميان آورد و گفتگو را بپايان برد  انتظار نمي–! مذاق نامستقيم

ساخته بلكه  گرايي قرآن را نمي  بنابر مصلحت�بنابراين الاقل بايد بپذيرد كه پيامبر اسالم
كرده است هر چند مفاد وحي، بنفع تبليغات  با كمال صداقت از وحي خويش تبعيت مي

اگر وحي : شود كه  بالفاصله پرسش ديگري مطرح ميدر اين صورت ! او نباشد
و شخصيِ  بقول نويسنده، انعكاسي از روحيات خود او بود و با ضمير پنهان �محمدي

ورزيد تا از آنچه بنفع   اصرار مي�آن حضرت پيوند داشت، چرا ضمير نهانِ پيامبر
ت اسالم سخت  به پيشرف�پييشرفت اسالم نيست سخن گويد آنهم در زماني كه پيامبر

اين ! دلبستگي داشت و اين عالقه و كشش در ژرفناي روح و جان وي نفوذ كرده بود؟
سرچشمة نفساني  �كه وحي محمديدهد  نشان مي) ها دليل ديگر مانند ده(تناقض 

  :  تابيده است و �پيامبرنداشته و از مقام باالتري بر جان پاك 

� öö ööθθθθ ss ss9999 uu uuρρρρ oo ooνννν ÌÌ ÌÌ ŸŸ ŸŸ2222 šš ššχχχχρρρρ ãã ãã ÏÏ ÏÏ����≈≈≈≈ ss ss3333 øø øø9999 $$   )32:  توبه(  � ####$$
  : دهد  نويس، سخن خود را بدين صورت ادامه مي سيره

  : گويند  رو مي خواهند زير بار يكي از امثال خود بروند از اين مردم قريش نمي[

(!!) ما لهذا الرسول يأكل الطعام و يمشي في األسواق، لو ال أنزل اهللا«
منها و او يلقي اليه كنزا و تكون له جنّة يأكل . ملك فيكون معه نذيراً

  )8-7 : فرقان(  »قال الظّالمون إن تتبعون الّا رجالً مسحوراً
مثل اينكه خوردن و به بازار رفتن مخالف مقام نبوت است گوئي آنها منتظر بودند كه 

رو با  نبي مثل ساير مردم نباشد و احتياجي به خوردن و آشاميدن نداشته باشد، از اين
كند كه هم  اين مرد چگونه دعوي پيغمبري مي «:گويند  كمال ساده لوحي و ناداني مي

اي همراه خود  گفت فرشته رود؟ اگر راست مي خورد و هم در بازار راه مي طعام مي
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آورد كه عين مطالب او را تصديق كند يا اينكه الاقل گنجي از آسمان برايش  مي
ن فاقد  پس چو(!!)فرستاد كه براي معاش نيازي به رفتن به بازار نداشته باشد  مي

در مقابل اين تقاضا » شده و اهريمني در وي حلول كرده يا ديوانه استاينهاست يا جنّي 
كند  و تقاضاي معجزه را با سكوت بر گذار مي(!!) دهد  جوئي، پيغمبر جوابي نمي و بهانه

  )  سال23 از كتاب 69صفحة ( .....]
معتاد شده » لط نويسيغ«نظر از روية نويسنده كه در نگارش آيات قرآن به  با صرف

  : بايد گفت )! لوال انزل اهللا تبديل نموده: ليه را به أنزل إلوال : چنانكه  (!است
ن، در انحصار افراد معيني نيست ولي اين انديشه نيز خطا آهر چند درك و فهم قر

هاي متداولِ قرآن، كمك  است كه گمان رود هر كس مقداري عربي آموخت و از ترجمه
  ! كند» قرآن شناسي«رد ادعاي گرفت حق دا

آشنايي با . باالتر از شناخت لغات و تركيب آنها بستگي داردفهم قرآن، به چيزي 
الزم است كه اين هر سه، بدون » تناسب آيات«و » دقايق سخن«و » سبك كالم«

گوييم همين  گواه ما در آنچه مي. آيد ممارست طوالني در كار قرآن، بدست نمي
  . ايم  سال نقل كرده23 از نويسندة نوشتاري است كه

 با آنكه چندي در كسوت روحانيون –هايش  ورزي نظر از غرض  صرف–نويسنده 
زيسته و به برخي از تفاسير قرآن نيز  بسر برده و مدتي در يكي از كشورهاي عربي مي

مراجعه كرده است ولي هيچ در نيافته كه سوره شريفة فرقان به تمام ايرادها و 
بيني و ناآشنايي وي با سبك  دهد و اين غفلت، از كوته هاي مشركان پاسخ مي جويي هبهان

  . كند قرآن حكايت مي
اي كه نويسنده، از سورة فرقان نقل كرده چهار ايراد را از قول مشركان  آيات شريفه

  : نمايد، بدين ترتيب  گزارش مي



 خيانت در گزارش تاريخخيانت در گزارش تاريخخيانت در گزارش تاريخخيانت در گزارش تاريخ

 

180180180180

 لُأكُ يسولِذا الرَّهما لِ(! رود؟ خورد و در بازارها راه مي  چرا پيامبر غذا مي-1
  . )سواقي األَمشي فِ و يعامالطَّ

 يهِلَ إنزلَو ال أُلَ(! اي بر او فرو نيامده تا بهمراه وي، مردم را بيم دهد؟ چرا فرشته -2
لَمفَك ونَكُيم عذيراً نَه( .  

   .)نزٌ كَيهِلقي إلَو يأَ(اند؟   چرا گنجي بسويش نيافكنده-3

  . )نها مِلُأكُ يةٌنَّ جه لَكونُو تَأ(ور شود؟  دارد كه از آن بهره چرا باغي ن-4
شود، مشركين در ايرادهاي خود به ترتيب، تنزّل كرده و  همانگونه كه مالحظه مي

 سپس ! از فرشتگان باشد و غذا نخورد�يعني ابتدا انتظار داشتند كه پيامبر! اند پايين آمده
 آنگاه !اي محسوس بهمراه وي تبليغ كند ند كه فرشتها يك درجه تنزّل نمود و پذيرفته

ور باشد و سرانجام، به باغي راضي  اند كه با حفظ بشريت، از گنجي بهره هقبول كرد
  !! اند شده

  : فرمايد  ها مي قرآن كريم در پي اين بهانه

� öö öö ÝÝ ÝÝààààΡΡΡΡ $$ $$#### yy yy#### øø øø‹‹‹‹ ŸŸ ŸŸ2222 (( ((####θθθθ çç çç//// uu uu4444 ŸŸ ŸŸÑÑÑÑ šš šš���� ss ss9999 ŸŸ ŸŸ≅≅≅≅≈≈≈≈ ss ssWWWW øø øøΒΒΒΒ FF FF{{{{ $$ $$#### (( ((####θθθθ hh hh==== ŸŸ ŸŸÒÒÒÒ ss ssùùùù ŸŸ ŸŸξξξξ ss ssùùùù tt ttββββθθθθ ãã ããèèèè‹‹‹‹ ÏÏ ÏÏÜÜÜÜ tt ttGGGG óó óó¡¡¡¡ oo oo„„„„ WW WWξξξξ‹‹‹‹ ÎÎ ÎÎ6666 yy yy™™™™ �  
  )9 : فرقان(  

پس گمراه شدند و نتوانستند راهي پيدا ! ها زدند؟ بنگر كه براي تو چه مثل«
  .!»دنكن

قرآن شناس اما تا هنر و ذوق ! دهد اين آية شريفه، همة ايرادهاي مشركان را پاسخ مي
  ! در ميان نباشد پاسخ مزبور كشف و درك نخواهد شد

همانند كردنِ پيامبر به كسي كه باغي دارد يا گنجي ل زدن و ثَم: مفهوم آيه اينست كه 
خورد، گمراهي محض است و كساني كه اين  بدست آورده يا چون فرشتگان غذا نمي
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» راه پيامبر شناسي«اند راهي بر ضد پيامبر بيابند و البته  كنند نتوانسته توقّعات را دنبال مي
نبوت برخاسته، بايد توقّع داشت تا نشانه  از كسي كه به ادعاي آري،. اند را نيز در نيافته

و دليلي آورد كه ارتباط خود را با خدا ثابت نمايد نه آنكه اشخاص، باغ ميوه و پول طال 
يا در انتظار باشند كه پيامبر، همچون فرشتگان، از غذاهاي مادي ! را برهان نبوت شمارند

  !  كندبهره نگيرد و بجاي راه رفتن بروي زمين، بĤسمان پرواز
توانند از آية كريمه دريابند لذا روي  واضح است كه اين معناي لطيف را همه نمي

هاي قومش در اندوه بوده  جويي سخن در اينجا بسوي پيامبر است و او را كه از بهانه
كه براي تو چه شرائط و اوصافي ذكر ) اي محمد(بنگر : فرمايد  دهد و مي تسلّي مي

ناتوان ماندند و گمراه شدند و ) تابد ظة نوري كه بر تو مياز مالح(كردند و چگونه 
  . نيافتند) حقيقت نبوت(راهي به ابطال 

و كوتاه بسنده » معناي اِشاري«اما براي آنكه اذهان پاك شود، قرآن مجيد به اين 
آورد چنانكه در برابر اين شبهه كه گفتند  هاي ديگري براي عموم مي كند و پاسخ نمي

اين چه پيامبري است كه  : »سواقي األَمشي فِ و يعام الطَّلُأكُ يولِس الرَّذاهما لِ«

و ما «: فرمايد   از همين سوره مي30در آية ! رود؟ خورد و در بازارها راه مي غذا مي
 » ....سواقِي األَ فِونَمشُ ي وعام الطَّونَلُأكُيم لَهنَّ إالّ إلينَرس المنَ مِكبلَلنا قَرسأَ

خوردند و در بازارها راه  پيامبرانِ قبل از تو را نفرستاديم مگر آنكه همه غذا مي«: يعني 
   1.»....رفتند  مي

 بلحاظ بشريت، نو در آمدِ پيامبران نبوده و �اين آية شريفه، نمايانگر آنست كه پيامبر
ورت اين البته ص. پيش از او، همة انبياء از جنس بشر بودند و زندگاني طبيعي داشتند

اين چه :  سولِهذا الرَّما لِ: گفتند  مينها آپاسخ با اعتراض مشركان متناسب است زيرا 

_________________________________________________________________________ 

  . نقل كرده است)  از كتابش70در صفحه (سيره نويس، اين پاسخ را از سوي قرآن  -1



 خيانت در گزارش تاريخخيانت در گزارش تاريخخيانت در گزارش تاريخخيانت در گزارش تاريخ

 

182182182182

 ديگر از غذا خوردن امتناع داشتند و گويي، پيامبرانِ.... د؟ خور پيامبري است كه غذا مي
دهد كه همة  و لذا قرآن كريم پاسخ مي! نيازمند به غذا بوده است �پيامبر اسالمتنها 
 چرا نبايد اما اصل شبهه را كه اساساً. اند اء مشمول نيازها و عوارض بشري بودهانبي

پيامبران از جنس فرشتگان باشند؟ در سورة شريفة إسراء پاسخ داده و معلوم شد كه در 
تا مردم بتوانند به (هاي ايشان، هموراه متناسب و سنخيت شرط است  انبياء و امتميان 

شان را الگوي زندگي اخالقي و اجتماعي خود قرار دهند و ديگر آنها اقتداء كنند و اي
  ...) مصالح

 هع مكونَي فَكلَ ميهِلَ إِلَنزِو ال أُلَ«: همچنين در پاسخ آنچه كه مشركان گفتند 
 در آية !به سوي او فرود نيامده تا بهمراه وي بيم دهد) محسوس(اي  چرا فرشته : »ذيراًنَ

  : فرمايد  مي از سورة فرقان 21

� tt ttΑΑΑΑ$$$$ ss ss%%%% uu uuρρρρ tt tt ÏÏ ÏÏ%%%% ©© ©©!!!! $$ $$#### ŸŸ ŸŸωωωω šš ššχχχχθθθθ ãã ãã____ öö öö tt ttƒƒƒƒ $$$$ tt ttΡΡΡΡ uu uu !! !!$$$$ ss ss)))) ÏÏ ÏÏ9999 II IIωωωω öö ööθθθθ ss ss9999 tt ttΑΑΑΑ ÌÌ ÌÌ““““ΡΡΡΡ éé éé&&&& $$$$ uu uuΖΖΖΖ øø øøŠŠŠŠ nn nn==== tt ttãããã èè èèππππ ss ss3333 ÍÍ ÍÍ×××× ¯¯ ¯¯≈≈≈≈ nn nn==== yy yyϑϑϑϑ øø øø9999 $$ $$#### ÷÷ ÷÷ρρρρ rr rr&&&& 33 33““““ tt tt tt ttΡΡΡΡ 

$$$$ oo ooΨΨΨΨ −− −−//// uu uu‘‘‘‘ 33 33 ÏÏ ÏÏ‰‰‰‰ ss ss)))) ss ss9999 (( ((####ρρρρ çç çç4444 yy yy9999 õõ õõ3333 tt ttGGGG óó óó™™™™ $$ $$#### þþ þþ’’’’ ÎÎ ÎÎûûûû öö ööΝΝΝΝ ÎÎ ÎÎγγγγ ÅÅ ÅÅ¡¡¡¡ àà àà����ΡΡΡΡ rr rr&&&& öö ööθθθθ tt ttGGGG tt ttãããã uu uuρρρρ #### vv vvθθθθ çç ççGGGG ãã ãããããã #### ZZ ZZ4444ZZZZ ÎÎ ÎÎ7777 xx xx.... �  )21 : فرقان(  
رشتگان بر ما فرود  گويند چرا ف1اميد ندارند) در آخرت(به مالقات ما آنان كه «

شك خويشتن را در نفس خود بزرگ  بينيم؟ بي يا خداي خود را نميآيند؟  نمي
  .» و از حد خويش تجاوز بسيار كردند!شمردند

در اين آية كريمه، درخواستِ مشركان دربارة رؤيت خدا و فرشتگان تكرار شده و 

اي بس دقيق  ين معنا نكتهو حقّاً كه ا! بشمار آورده است» بيني خود بزرگ«آن را دليل 
اگر فرشتگان در صورت ) نظر از رؤيت خدا كه محال است صرف( زيرا  ميشودشمرده

_________________________________________________________________________ 

نيست بلكه » مالقات حسي«شود  قرآن فهميده ميمقصود از مالقات خداوند، چنانكه از مجموعه آيات  -1
رود  هاي شك و ترديد بر كنار مي كند و حجاب حضور در عالمي است كه سلطنت الهي بر همه ظهور مي

  . آيد و جز حكم خدا حكمي در ميان نمي
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كردند باز آنها معترض بودند كه اين موجودات انسانند و  انساني بر مشركان ظهور مي
 و چنانچه مشركان متوقّع بودند كه فرشتگان در صورت اصلي و فوق !فرشته نيستند
البته بسيار ابلهانه است كساني كه در زندگي جز شكم و ! ان مرتبط شوندطبيعي با آن

هاي گوناگون آنها را احاطه كرده است متكبرانه انتظار  شهوت هدفي ندارند و حجاب
قواي ملكوتي جهان روبرو شوند و با قدسيان عالم داشته باشند كه مانند انبياء و اولياء با 

ام، به لياقت روحي و آمادگي نفساني و داشتن قدرت باطني اين مق! باال ارتباط پيدا كنند
پرستان مكّه كمترين نصيبي از آن نداشتند پس اين درخواستِ  بستگي دارد كه بت

ناشيانه، ناشي از تكبر جاهالنه و خود بزرگ بيني محض بوده است از اين گذشته، 
با موجودات فوق طبيعي » آسا معجزه«رؤيت مالئكه بنفع مشركان نيز نبود زيرا اگر آنها 

نمودند جز  شدند همين كه بعلّتِ ظرفيت محدود، عجائب ملكوت را انكار مي مرتبط مي
و قرآن مجيد به تمام اين امور در آيات ! يافتند اي نمي استحقاق عذاب و هالكت بهره

  )  مراجعه شود8 و سورة حجر آية 9-8به سورة انعام آية . (گوناگون تصريح كرده است
هاي  نابراين قرآن كريم در سورة شريفة فرقان به مشركان پاسخ داده و درخواستب
آميز ايشان را نادرست شمرده است نه آنكه مشركان نشانه و برهان يا معجزة  بهانه

  ! خواستند و خداي قرآن از آوردنِ آن مضايقه كرده باشد معقولي مي
  : نويسد كه   سال مي23پس آنچه نويسندة 

اي كسي كه : گويند  منكران صريحاً مي. حجر باز قضيه تكرار شده استدر سورة [
اي با  گوئي فرشته اگر راست مي. اي كني قرآن بر تو نازل شده است، تو ديوانه خيال مي
  . خود بياور
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پيغمبر در جواب آنها ... در آيات اولية سورة انبياء باز اين مطالب تكرار شده است 
قبل از تو مرداني براي هدايت فرستاديم كه به : فرمايد  كند كه خداوند مي بدين اكتفا مي
مند  خوردند و از زندگي جاويد بهره آنها نيز غذا مي) ننه فرشتگا(كرديم  آنها وحي مي

  ) 70صفحة ]. (دانيد از دانايان يهود و نصاري بپرسيد نبودند، اگر نمي
شود زيرا  سيره نويس جديد شمرده مي! »قرآن ناشناسي«اين سخنان نمونة ديگري از 

صالح افكار دين وسيله در صدد او ب(اده هاي گوناگون به مشركان د قرآن مجيد پاسخ
  سال، تنها به يك آيه نظر افكنده و آيات ديگر را اساسا23ًو نويسندة ) آنها بر آمده است

همين يك ! »ترك ناشدني عادتِ« و شگفت آنكه بنا به !نديده و يا ديده و نفهميده است

و ما «: نويسد  مي) 70 در پاورقي صفحة(چنانكه ! كند آيه را نيز بشكلي مغلوط نقل مي
نوحي اليهم فاسئلوا أهل الذكر ان كنتم ال تعلمون (!!) نا قبلك االّ رجال ارسل

بايد  » ....االّ رجاالًو ما ارسلنا قبلك «: پر واضح است كه آية شريفه، بصورت  »....
  . نقل شود

 23نويسنده ! فرماييد مالحظه مي! توفيقي، گرفتاري عجيبي است حقّاً كه غفلت و بي
كند ولي  جعه كرده و سؤال مشركان را از آن سوره استخراج ميسال به سورة حجر مرا

  : فرمايد  كه مي! بيند پاسخ قرآن مجيد را در پي همان سؤال، نمي

� $$$$ tt ttΒΒΒΒ ãã ããΑΑΑΑ ÍÍ ÍÍ ii ii”””” tt tt∴∴∴∴ çç ççΡΡΡΡ ss ssππππ ss ss3333 ÍÍ ÍÍ×××× ¯¯ ¯¯≈≈≈≈ nn nn==== yy yyϑϑϑϑ øø øø9999 $$ $$#### �� ��ωωωω ÎÎ ÎÎ)))) ÈÈ ÈÈ dd dd,,,, pp pptttt øø øø:::: $$ $$$$$$ ÎÎ ÎÎ//// $$$$ tt ttΒΒΒΒ uu uuρρρρ (( ((#### þþ þþθθθθ çç ççΡΡΡΡ%%%% xx xx.... #### ]] ]]ŒŒŒŒ ÎÎ ÎÎ)))) tt tt ÌÌ ÌÌ ss ssààààΖΖΖΖ •• ••ΒΒΒΒ �1  )8 : حجر(  
 .  

  !چشم باز و گوش باز و اين عمي
  

  !چشم بندي خداحيرتم از   
  

_________________________________________________________________________ 
ي فهايستيم و هدن ن اين وآ تابع هوس،نهادر ارسال آ (ما فرشتگان را جز بحق نمي فرستيم« :يعني  1

ر به اگ( مهلت داده نميشود ) كه بهانه جو و كم ظرفيت اند (در آن هنگام به مشركان ) ده داريم حساب ش
  . نزول فرشتگان بنفع بهانه جويان نيستنكهخالصه آ»)ار خود ادامه دهند عذاب خواهند شدلجاج و انك
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  : نويسد   باز مي!ش داردازه كه پرگويي در اين باره را خونويس ت سيره
هاي مكّي  در سورهجوئي و معجزه خواستن   بار اين بهانه25روي هم رفته بيش از [

اين تقاضاها، جواب پيغمبر يا سكوت بود يا اينكه با كمال آمده است و در برابر 
ستم مانند شما كه از طرف خداوند وحي و الهام من بشري هاند  فرمودهصراحت 

  ) 71صفحة ( ....]كنم دريافت مي
 �ها را ديديم و مالحظه شد كه مخالفان پيامبر هاي روشن از اين معجزه طلبي نمونه

در هيچ مورد، درخواستي معقول نياوردند تا بدان، ترتيب اثر داده شود و به اعتراف خود 

 نظري نداشتند و بويژه دانستيم كه پيامبر اكرم بدستور »جويي بهانه«نويس، جز  سيره
اصالحِ كرد و درصدد  هاي حكيمانه روبرو مي ، در هر مورد مشركان را با پاسخوحي

 همان كاري كه همواره در شأن پيامبران آمد، افكار منجمد و روحيات غلط آنها بر مي
هاي  اي مردم، آنها را به انديشهه ها و هوس جويي اعتنا به بهانه راستين بوده است كه بي

آمدند و برهاني  پس هر گاه كه دشمنان پيامبر بر سر عقل مي. كردند صحيح رهبري مي
خواستند، هرگز پيامبر حق، از ارائة  از آن حضرت بر نبوتش مياي مبين  ن و نشانهيمت

كرد چنانكه ذكر انواع دالئل عقلي و  دالئل و اظهار معجزات خودداري نمي
هاي اهل  آسا در قرآن مجيد آمده است تا دل هاي صحيح و تأييدات معجزه گوييپيش

  : انصاف آرامش يابد و به اطمينان رسد و بقول قرآن كريم 
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را جز ماية نويدي براي شما قرار نداد تا دلهايتان بدان ) امداد مالئكه(خدا «

  .»آرامش گيرد و آن ياري، جز از سوي خدا نبود كه خدا چيره و فرزانه است
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  ! اي كه ناباوران را مؤثّر نيافتاد  معجزه
  : دهد   سال، سخن خود را چنين ادامه مي23نويسندة 

يقولون لو ال أنزل عليه آية من «:است  از سورة يونس عين اين معني آمده 20ة در آي[
چرا ) مشركان(گويند  مي =»ه،قل انّما الغيب هللا فانتظروني انّي معكم من المنتظرينرب

امور غيبي مخصوص ذات : و به آنها بگشود؟  نشانه و عالمتي از خدايش ظاهر نمي
ا از مكنونات غيبي و ارادة حق تعالي اطالعي يعني من هم چون شم(ر است پروردگا

  ) 71صفحة ( .)]يعني منتظر ظهور معجزه(من هم چون شما منتظرم ) ندارم
  : در اينجا نويسنده از چند نظر بخطا رفته است 

فقل انّما : (و بجاي ! كند مانند گذشته، آية شريفه را نادرست نقل مي:  آنكه نخست
  . آورد را مي.....) ا الغيب قل انّم(: عبارت ...) الغيب 

 نشده بلكه �وجه نفي معجزه از پيامبر اكرم در اين آية كريمه به هيچ:  آنكه دوم
و بگواهي قرآن و كتب سيره، نمايد  در آينده موكول ميوقوع آن را به خواست خداوند 

 معجزات ديگري نيز به قوم خود) تا عالوه بر قرآن كريم( توفيق يافت �پيامبر اسالم
  : خوانيم  مي 1اتنشان دهد چنانكه در سورة صافّ

� (( ((#### ÷÷ ÷÷ρρρρ rr rr&&&& uu uu‘‘‘‘ ZZ ZZππππ tt ttƒƒƒƒ#### uu uu tt ttββββρρρρ ãã ãã ÏÏ ÏÏ‚‚‚‚ óó óó¡¡¡¡ tt ttFFFF óó óó¡¡¡¡ oo oo„„„„ ∩∩∩∩⊇⊇⊇⊇⊆⊆⊆⊆∪∪∪∪ (( ((#### þþ þþθθθθ ää ää9999$$$$ ss ss%%%% uu uuρρρρ ÷÷ ÷÷ββββ ÎÎ ÎÎ)))) !! !!#### xx xx‹‹‹‹≈≈≈≈ yy yyδδδδ �� ��ωωωω ÎÎ ÎÎ)))) ÖÖ ÖÖ óó óóssss ÅÅ ÅÅ™™™™ îî îî ÎÎ ÎÎ7777 •• ••ΒΒΒΒ �  
  )15-14 : صافّات(  

 و گويند كه اين جز جادويي كنند، بينند استهزاء مي چون نشانه و عالمتي مي«
  .!»آشكار نيست

_________________________________________________________________________ 

ن في علوم القرآن، چاپ مقدمتا«: سوره صافّات مدتي پس از سوره يونس نازل شده است به كتاب  -1
  . نگاه كنيد» 44فهرست ابن نديم، چاپ مصر، صفحه «و نيز به » 14- 11-9مصر، صفحه 
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و ياران » ةركان«ريمه دربارة مردي از قريش بنام كه اين آية كو در كتب تفسير آمده 
 معجزاتي را به آنها نشان داد ولي ايشان، ايمان �او نازل شده است كه پيامبر خدا

  ! احر شمردندرا سنياورده و آن حضرت 

  : خوانيم   ميآلوسياثر » روح المعاني«در تفسير 

»رَعلَض اآلياتِه د ،يهِلَعا علوةُ الصو الس شَالم أَ فَةًرَجلَت، فَلَقبنؤمِم ي« .
  )71روح المعاني، الجزء الثالث و العشرون، صفحة (

برخي از معجزات را به او ارائه كرد و درختي را فرا خواند كه درخت پيامبر «: يعني 
  ! ؟»پيش او آمد ولي ركانه ايمان نياورد

  : خوانيم   ميبن جزّيااثر » التّسهيل لعلوم التّنزيل«و در كتاب 

»وِرلَزَها نَنَّ أَيشركٍت في ماسم هة أَكانَ ربِ النَّراهلَ فَ آياتٍ����ينؤمِم ي« .
  ) 169كتاب التّسهيل، چاپ بيروت، الجزء الثالث، صفحة (

 �گزارش شده كه اين آيه دربارة مردي از مشركان بنام ركانه آمده كه پيامبر«: يعني 
  . »ان داد ولي ايمان نياوردمعجزاتي به او نش

) 390القسم األول، صفحة ( ابن هشاممي سيره، مانند سيرة يأصل گزارش در كتب قد
ركانه بن عبد يزيد بن هاشم بن عبدالمطّلب بن عبد «: و ركانه همان آمده است بتفصيل 

   :فرمود به او �نويسد پيامبر اكرم كند و مي  بدان تصريح مي ابن اسحاقبوده چنانكه» مناف

تّي ت حلَقبأَعاها فَدها، فَأدع : يني قالَأَدعولَك هذهِ الشَّجرَةَ الَّتي تَري فَتَأت«
فَقَوينَت بي دي ررَفَ :  قالَكِمكانِعي إلي ارجِ: ها قال لَ فَ قالَ���� اهللاولِسجت ع
  ) 391األول، صفحة السيره النبويه، القسم (. »هاكانِلي مإ
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 آن :ركانه گفت! تا پيش آيدخوانم  بيني در حضور تو مي ن درخت را كه مياي«: يعني 
كه بجاي  درخت را فرا خواند تا به پيشگاه او رسيد سپس آن را گفت �را بخوان، پيامبر

  . »و درخت بجايش برگشت! خود باز گرد
توانست در  اي در مكّه رخ نداده بود قرآن كريم نمي روشن است كه اگر چنين حادثه

بينند به استهزاء  اين مشركان چون آيتي مي«: آن محيط كوچك و محدود اعالم كند كه 
هياهو زيرا مشركان بانگ و ! »گويند كه اين، جز جادويي آشكار نيست پردازند و مي مي

  !  آيتي نديديم تا آن را به سحر و جادو نسبت دهيمكردند كه ما اساساً بپا مي
 پس از هجرت به ظهور �ديگري نيز از پيامبر اكرمعالوه بر اين، آيات و معجزات 

  .پيوست كه ما شرح آنها را تا آنجا كه در خور اين كتابست ضمن جزء نخستين آورديم
هاي همان مردم  جويي رسد و به بهانه نويس بجايي نمي هاي جناب سيره گيري پس، بهانه

  ! ماند بين و لجوج مكّه مي كوته

 سال گواه آورده است 23اي را كه نويسندة  از دير باز، آيهمفسران قرآن :  آنكه سوم
احتمال دهيم كه نظر ) الاقل(اند و اگر ما  تفسير كرده) جز آنچه او فهميده(بمعنايي ديگر 

  ! خواهد بود» نقش بر آب«ايشان دربارة آية شريفه صائب باشد، رأي نويسنده 
  

   !افتراح معجزات
 �هايي كه مشركان قريش از پيامبر و نشانهاهل تفسير عقيده دارند كه آيات 

از ) و در سورة يونس و رعد و عنكبوت و طه، از قول ايشان بازگو شده(خواستند  مي

پيشنهاد يعني از معجزاتي بود كه خود ايشان آنها را ! بوده است» آيات مقترحه«
ن ياد كردند و قرآن مجيد در سورة فرقان و إسراء از درخواست نابخردانة مشركا مي

 مورد نداشت و جز !نموده و پاسخ كافي به آنان داده است پس ديگر پافشاري حضرات
ن همين ساختمجيد نيز براي نمايان و قرآن داد  سماجت و لجاجت چيزي ر ا نشان نمي
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: بنابراين، مقصود از عبارت . كند روحيه در ايشان، درخواستِ مكرر آنان را نقل مي

 از سورة يونس 20كه در مقطع آية ( )رينظِنتَ المنَم مِكُعمي نّا إورُظِانتَفَ(
به انتظار معجزه نشستن نبوده است بلكه اين تعبير، در حقيقت تهديدي را )ميخوانيم

: نويسد  رساند چنانكه طبري در اين باره مي بهمراه دارد و وعيدي را در فحواي كالم مي

 قَّحِ المهِظهارِنّا وإ مِبطلِلمه لِتِوبقُ ععجيلِتَنا بِينَ ب اهللاِضاء قَومها القَيوا أَرُظِانتَفَ«
جامع البيان، ذيل آية مذكور( .»يهلَع(  

چشم براه باشيد تا خدا ميان ما داوري كند و اهل باطل را هر ! بگو اي قوم«: يعني 
  . »)كه من نيز در انتظارم(چه زودتر به كيفر رساند و اهل حق را فيروزي بخشد 

: يعني  »يفالس بِدرٍ بومم يهلَتَن قَأَ بِهينَم و بهينَي بضقَفَ«: نويسد   طبري ميآنگاه
 داوري كرد و قضاي الهي آنها را محكوم فرمود تا در �خدا ميان ايشان و پيامبرش

  . »جنگ بدر به شمشير كشته شوند
را كه روز بدر، و بنظر من، اين تفسير با آنچه پيش از اين آورديم قابل جمع است زي

روز ظهور معجزات و بروز تأييدات خدا نيز بوده است چنانكه در بخش نخستين 
گذشت بعالوه، اين معنا با معجزة ديگري كه در سورة صافات به اشارت آمده هيچ 

اي گرفت و گفت كه در عبارت  جز آنكه بر اين تفسير ممكن است خرده. منافات ندارد

نكره در سياق نفي آمده كه افادة عموم :  به اصطالح اهل ادب »ةٌ آييهِلَ علَنزِوال أُلَ«
  ! گوييد مقصود از اين آيت، همان آيات مقترحه بوده است؟ كند، پس از كجا مي مي

بدون آنكه اصل شبهه را بميان آورد، مسئله را » تفسير كشّاف« در زمخشري

ها و كانوا حونَرِقتَكانوا يتي  الَّ من اآلياتِةًأرادوا آي«: كند  بدينگونه حلّ مي
عتَاليلَنزِ بما أُونَدنَّو كأ ... ظامِ العِ اآلياتِ منَليهِ عهنزِ لم ييهِلَل عي ، حتّطَُّ قَةٌ آي
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الكشّاف، ذيل . (»...مهِنادِ عِرطِفَ لِك وذلِهِبن رمِة ًد واحِةً آييهِلَ علَنزِوال أُلَ: قالوا 
صود مشركان، آيتي بود از ميان آياتي كه خود طرح كرده بودند مق«: يعني )  يونس20آية 

كردند گويي بر او هيچ آيتي فرود   نازل گشت اعتناء نمي�و به آيات بزرگي كه بر پبامبر
! اي بروي نازل نشده است؟ چرا از سوي خداوندش نشانه: تا آنجا كه گفتند ! نيامده بود

  .»گري آنها بود و اين از شدت ستيزه
  : ر من از مفهوم آية شريفة بنظ

� (( ((####θθθθ ää ää9999$$$$ ss ss%%%% uu uuρρρρ  ss ss9999 šš šš∅∅∅∅ ÏÏ ÏÏΒΒΒΒ ÷÷ ÷÷σσσσ œœ œœΡΡΡΡ yy yy7777 ss ss9999 44 44 ®® ®®LLLL yy yymmmm tt tt àà ààffff øø øø���� ss ss???? $$$$ uu uuΖΖΖΖ ss ss9999 ... �  )90 : إسراء(  
ايمان يه، آآورد زيرا اين ) اي و الاقل، قرينه(توان بر درستي رأي زمخشري دليل  مي

م پس مفهو! مشركان را منحصر به رؤيت آياتي نموده كه خود پيشنهاد كرده بودند و بس
  . سازد  و عموميت آيات ديگر را مقيد و محدود ميدر اين آية كريمه، اطالق» صرح«

اگر آية كريمه را !  سال بسته است23وي نويسندة ها از هر طرف بر خالصه آنكه راه
بهمان معنايي حمل كنيم كه وي دريافته و ما در آغاز گفتيم، همين آيه بر او حجت 

و ! اي باشند ان فرمان داده شده تا در انتظار معجزهشود زيرا در اين آيه به مشرك مي
مورد بود بلكه  چنانچه آهنگِ نشان دادن معجزه در كار نبود، فرمانِ انتظار بردن نيز بي

و اما اگر مفهوم آية كريمه چنان باشد ! اي نباشيد شد كه در انتظار هيچ معجزه تصريح مي
رفته و مشركان به كيفر » ات مقترحهآي« سخن دربارة اند، اساساً گفتهكه مفسران 

اند و اين هيچ پيوندي با ادعاي نويسنده ندارد و هرگز  هاي خود تهديد شده گري ستيزه
 امري در مقام نفي معجزات نيست، اما جالب آنست كه در هر دو صورت، آية شريفه از

در سورة اي باشد كه  خواه آن امر، معجزه! ع پيوستووقگويد كه در آينده ب سخن مي
بسراغ ) در جنگ بدر(ت بدان اشاره شده و يا عذابي كه در نخستين پيكار مسلمين اصافّ

اي از آن، چون مورد  هاي قرآن يكي همين است كه هر آيه  و از شگفتي!مشركان آمد
و تدبر، آن را برهاني متين بر حقانيت قرآن تأمل اي  اعتراض و گفتگو قرار گيرد با لحظه
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 با وجود چنين كتابي، مسلمانان به معجزة ديگري در اثبات وحي يم و حقّاًياب مبين مي

كه خود از أعاظم تفسير و أكابر ادب و آيتي در  (زمخشريد و بقول نمحمدي نياز ندار

 ةًديع بهرِ الدجهِ علي ويةً باقِةً آيهحد ورآنِالقُفي بِو كَ« : )بالغت بوده استفنون 
المجلّد الثّاني، الكشّاف،  (.» ...زاتِعجِ المينِن ب مِكِسلَ الم، دقيقَي اآلياتِ فِريبةًغَ

  : آري ) 337صفحة 
  بس بود قرآن به تنهايي دليل

  

    
  بر نزول روحِ قدسي، جبرئيل    

  

  بر فؤاد تابناكِ احمدي
  

    
  بر تجلّي گاهِ وحيِ ايزدي    

  

  بر كالمِ حق، عيان چون آفتاب
  

    
  1» از وي رو متابگر دليلت بايد«    

  

  
   !معجزات نزد خدا است

كه آورد  هاي رعد و عنكبوت گواه مي از اين پس نويسنده دو آية ديگر را از سوره
كند اما در پي اين  ماند و بحث گذشته را تكرار مي  سورة يونس ميمفهوم، به آيةبلحاظ 
بحث پيوندي ندارد گويد كه با رشتة كالم و موضوع   از چند آية ديگر سخن ميدو آيه،

  : نويسد  مي! ماند و جز به پريشان گويي نمي
پس اين روز قيامت كه تو از : گويند  كه مشركان به او مي )25 ةآي(در سورة ملك [

كند كه علم بر آن مخصوص ذات  كي خواهد آمد؟ تصريح ميگوئي  آن سخن مي

_________________________________________________________________________ 

  : گويد  اشعار، از نويسنده اين كتاب است و نيم بيت اخير، از مولوي است آنجا كه مي -1
  آفتاب آمد دليلِِ آفتاب

  

  !گر دليلت بايد از وي رومتاب  
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در سورة نازعات  »نذير مبين عند اهللا و انا ما العلمقل ان«. خداوند است و من فقط نذيرم
 كه باز صحبت از روز حشر است نفي علم از شخص رسول بطور 45-44-43هاي  آيه

انت منذر من  انما. الي ربك منتهاها. فيم انت من ذكراها«: صريحتري آمده است 
تو فقط بايد مردم را . داند رسد؟ فقط خدا مي قيامت كي ميداني  تو از كجا مي. »يخشاها
  ) 72صفحة ( .]جزا بيم دهياز روز 

به غلط  ! را بر طبق معمول)و انّما انا نذير مبين(در اينجا گذشته از آنكه آية شريفة 
آورده است جاي شگفتي است كه ندانستن زمان رستاخيز را چگونه ) و انا نذير مبين: (

  ! دهد؟  پيوند مي�با معجزات پيامبر

 در آيات شريفه، نظر او را جلب )ت منذر إنّما أن–إنّما أنا نذير (: شايد تعبير 
بوده است و از اين سخن » رسان بيم« تنها �كرده و قصد آن داشته تا بگويد كه پيامبر

اگر چنين باشد بايد گفت كه غلط ديگري ! اي نداشته نتيجه بگيرد كه آن حضرت معجزه
رد، مگر ديگر زيرا بيم دادن از قيامت با ارائه معجزات منافاتي ندا! مرتكب شده است

ها را از قيامت بيم  امت)  داراي معجزات گوناگون بودند قرآن مجيد،كه به نص(پيامبران 
  : خوانيم  ندادند؟ و مگر دربارة همة پيامبران در قرآن كريم نمي

� $$$$ tt ttΒΒΒΒ uu uuρρρρ ãã ãã≅≅≅≅ ÅÅ ÅÅ™™™™ öö öö çç ççΡΡΡΡ tt tt ÎÎ ÎÎ==== yy yy™™™™ öö öö ßß ßßϑϑϑϑ øø øø9999 $$ $$#### �� ��ωωωω ÎÎ ÎÎ)))) tt tt ÎÎ ÎÎ4444 ÅÅ ÅÅ ee ee³³³³ uu uu;;;; ãã ããΒΒΒΒ zz zzƒƒƒƒ ÍÍ ÍÍ‘‘‘‘ ÉÉ ÉÉ‹‹‹‹ΖΖΖΖ ãã ããΒΒΒΒ uu uuρρρρ (( (( ôô ôô�  )48 : انعام(  
  .»فرستيم ز در مقام نويد دادن و بيم رساندن نميما پيامبران را ج«

پس نويد دادن به پاداش آخرت يا بيم رساندن از كيفر قيامت چه منافاتي با آيات و 
  ! معجزات تواند داشت؟

شك نيست كه وقوع معجزات در اثبات صدق پيامبران و نفوذ كالم آنها در دل 
آيد نه  امل مؤثّر در بيم رساني بشمار ميمردمان، تأثير فراوان دارد بنابراين، خود از عو

  ! آنكه مانع و رادع آن باشد
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  : فرمايد  اما دربارة آنچه نويسنده از سورة عنكبوت گواه آورده است كه مي

� (( ((####θθθθ ää ää9999$$$$ ss ss%%%% uu uuρρρρ II IIωωωω öö ööθθθθ ss ss9999 šš šš^̂̂̂ ÌÌ ÌÌ““““ΡΡΡΡ éé éé&&&& ÏÏ ÏÏµµµµ øø øø‹‹‹‹ nn nn==== tt ttãããã ×× ××MMMM≈≈≈≈ tt ttƒƒƒƒ#### uu uu  ÏÏ ÏÏ ii iiΒΒΒΒ  ÏÏ ÏÏµµµµ ÎÎ ÎÎ nn nn//// §§ §§‘‘‘‘ (( (( öö öö≅≅≅≅ èè èè%%%% $$$$ yy yyϑϑϑϑ ¯¯ ¯¯ΡΡΡΡ ÎÎ ÎÎ)))) àà ààMMMM≈≈≈≈ tt ttƒƒƒƒ FF FFψψψψ $$ $$#### yy yy‰‰‰‰ΨΨΨΨ ÏÏ ÏÏãããã 

«« ««!!!! $$ $$#### !! !!$$$$ yy yyϑϑϑϑ ¯¯ ¯¯ΡΡΡΡ ÎÎ ÎÎ)))) uu uuρρρρ OO OO$$$$ tt ttΡΡΡΡ rr rr&&&& ÖÖ ÖÖƒƒƒƒ ÉÉ ÉÉ‹‹‹‹ tt ttΡΡΡΡ êê êê ÎÎ ÎÎ7777 •• ••ΒΒΒΒ �  )50 : عنكبوت(  
هايي از سوي خداوندش بر او نازل نشد؟ بگو جز اين نيست  گويند چرا نشانه«

  .»ها نزد خدا است و من فقط بيم رساني آشكارم كه نشانه
و بجاي واژة (صرف نظر از اينكه مانند گذشته، آية شريفه را به غلط نقل نموده 

رساند كه معجزات، تنها در  ية كريمه، بروشني مياين آ). آيات، كلمة آيه را نهاده است
نيروي ) مانند ديگر پيامبران(اختيار خدا و در حيطة قدرت او است و پيامبر اسالم 

 در تأييد پيامبر خود و براي خواسته كه گر نداشته است ولي هر گاه خدا مي معجزه
ين ناسازگاري با ارادة سازد اين آية كريمه، كمتراي نمايان  هدايت ديگران، آيت و معجزه

اين آيه، بر توانايي خداي متعال در ارائه معجزات داللت دهد زيرا كه  خداوند نشان نمي
ها  ها و نشانه همة معجزه! :  اهللاندآري، إنّما اآليات عِ! كند نه بر ناتواني خداي سبحان مي

» انعام«يفة شربنابراين جاي شگفتي نيست اگر مالحظه كنيم كه در سورة ! نزد خداست
  : فرمايد  مي

� #### ss ssŒŒŒŒ ÎÎ ÎÎ)))) uu uuρρρρ öö ööΝΝΝΝ ßß ßßγγγγ øø øø???? uu uu !! !!%%%% yy yy`̀̀̀ ×× ××ππππ tt ttƒƒƒƒ#### uu uu (( ((####θθθθ ää ää9999$$$$ ss ss%%%%  ss ss9999 zz zz ÏÏ ÏÏΒΒΒΒ ÷÷ ÷÷σσσσ œœ œœΡΡΡΡ 44 44 ®® ®®LLLL yy yymmmm 44 44’’’’ tt ttAAAA ÷÷ ÷÷σσσσ çç ççΡΡΡΡ ŸŸ ŸŸ≅≅≅≅ ÷÷ ÷÷VVVV ÏÏ ÏÏΒΒΒΒ !! !!$$$$ tt ttΒΒΒΒ uu uu’’’’ ÎÎ ÎÎAAAAρρρρ éé éé&&&& ãã ãã≅≅≅≅ ßß ßß™™™™ ââ ââ‘‘‘‘ «« ««!!!! $$ $$#### 

  )124 : انعام(  � ...
چون آيتي به سوي ايشان آمد گويند هرگز ايمان نخواهيم آورد تا همانند آنچه «

  .!».... شودبه پيامبران خدا داده شده، بما نيز داده
شود، خداي قادرِ منّان آيتي در تأييد پيامبرش  چنانكه از اين بيان شريف فهميده مي

بر مشركان ظاهر نمود ولي آنها از ايمان به معجزة الهي سر باز زدند و نغمة ديگري ساز 
و ! بايد نظير آنچه به پيامبران داده شده بما نيز عطا گردد تا ايمان آوريم:  كه !كردند
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از همين رو بالفاصله قرآن كريم ! صود آنها از اين عطيه، دريافت وحي و رسالت بودمق
  : دهد  به آنان پاسخ مي

  ! »اهللا اعلم حيث يجعل رسالته«
و بر عهدة چه كس (داند كه رسالت خويش را در كجا نهد  خدا بهتر مي«: يعني 

  . »گذارد

  : نويسد  ن باره ميدر اي» مجمع البيان« ضمن تفسير طبرسيشيخ ابو علي 

، فِرَي الشَّ فِنافٍ مبدِني عمنا بزاح :  قالَشامٍ هِ بنِهلِبي جت في أَلَزَ نَقيلَ«
 هعبِتَّ و ال نَهِبِ ؤمنُ ال نُ اهللاِيه ووحي إلَ يبيا نَنّوا مِ قالُهانٍي رِسرَفَرنا كَحتّي إذا صِ

  ) سورة انعام124فسير مجمع البيان، ذيل آية ت. (»أتيه كما يحينا ويأتِ أن ي إالّأبداً
ما با پسران : شده كه گفت ابي جهل بن هشام نازل اند كه اين آيه دربارة  گفته: يعني 

ناف بر سر بزرگي و شرف رقابت داشتيم هنگامي كه مانند دو اسبِ مسابقه عبند م
 بخدا !رسد ه او وحي ميدر ميان ما پيامبري برخاسته است كه ب: شديم آنها گفتند ) برابر(

بسوي ما نيز كنيم مگر آنكه  ش نمييپيرو و هرگز آوريم سوگند كه ما به وي ايمان نمي
  !. »رسد ميوحي آيد همانگونه كه به وي 

داشت   باز مي�شود آنچه اين مشركان را از ايمان به پيامبر بطوري كه مالحظه مي
 نه آنكه !بود» بني عبد مناف«با ه و رقابت جاهالنچشمي  هم) عالوه بر مطامع مادي(

 و عجب آنكه گرايش ! نديده و برهاني از او نشنيده بودند�از پيامبر خدا آيتي مشركين،
ديدند بسياري از  پرده افكنده بود كه نميبه رقابت و تفاخر، چنان بر چشمان ايشان 

بسختي  �و ديگران، با رسول اكرم) عموي پيامبر (ابو لهبپسران عبد مناب مانند 
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كردند كه اسالم، ميان سيد قرشي و غالم  و همچنين درك نمي 1!ورزند مخالفت مي
! براي جانبداري از قبيلة بني عبد مناف نازل نشده است حبشي تفاوتي نگذاشته و قرآن،

 بپذيرند كه قرآن كريم، هر گونه تفاخر در ميان قبائل را گويي اصالً حاضر نبودند
  : فرمايد   چنانكه مي!و بسداند  و فضيلت را در ساية تقوي ميمحكوم و مردود شناخته 

� $$$$ pp ppκκκκ šš šš‰‰‰‰ rr rr'''' ¯¯ ¯¯≈≈≈≈ tt ttƒƒƒƒ ââ ââ¨̈̈̈$$$$ ¨¨ ¨¨ΖΖΖΖ9999 $$ $$#### $$$$ ¯¯ ¯¯ΡΡΡΡ ÎÎ ÎÎ)))) //// ää ää3333≈≈≈≈ oo ooΨΨΨΨ øø øø)))) nn nn==== yy yyzzzz  ÏÏ ÏÏ ii iiΒΒΒΒ 99 99 xx xx.... ss ssŒŒŒŒ 44 44 ss ss\\\\ΡΡΡΡ éé éé&&&& uu uuρρρρ öö ööΝΝΝΝ ää ää3333≈≈≈≈ oo ooΨΨΨΨ ùù ùù==== yy yyèèèè yy yy____ uu uuρρρρ $$$$ \\ \\////θθθθ ãã ããèèèè ää ää©©©© ŸŸ ŸŸ≅≅≅≅ ÍÍ ÍÍ←←←← !! !!$$$$ tt tt7777 ss ss%%%% uu uuρρρρ 

(( ((#### þþ þþθθθθ èè èèùùùù uu uu‘‘‘‘$$$$ yy yyèèèè tt ttGGGG ÏÏ ÏÏ9999 44 44 ¨¨ ¨¨ββββ ÎÎ ÎÎ)))) öö öö//// ää ää3333 tt ttΒΒΒΒ tt tt òò òò2222 rr rr&&&& yy yy‰‰‰‰ΨΨΨΨ ÏÏ ÏÏãããã «« ««!!!! $$ $$#### öö ööΝΝΝΝ ää ää33339999 ss ss)))) øø øø???? rr rr&&&& 44 44 ¨¨ ¨¨ββββ ÎÎ ÎÎ)))) ©© ©©!!!! $$ $$#### îî îîΛΛΛΛ ÎÎ ÎÎ==== tt ttãããã ×× ××4444ZZZZ ÎÎ ÎÎ7777 yy yyzzzz �  
  )13 : حجرات(  

هاي  ها و قبيله  ما شما را از مرد و زني آفريديم و بصورت گروه!اي مردم«
) و گرنه(يكديگر را بشناسيد ) ها از راه تفاوت(گوناگون در آورديم تا 

) به هر چيز(ترين شما نزد خدا كسي است كه پرهيزگارتر باشد همانا خدا  گرامي
  .»با خبر است) از احوال همة شما(آگاه و 

 اين بود كه از سوي آن �توان ادعا كرد كه علّت مخالفت مشركان با پيامبر نميپس 
هاي  آنها را بايد در خالل انگيزهجوييِ  بلكه ستيزه !نشدحضرت آيتي به ايشان ارائه 
اشاره كرده و از روحية  سال نيز بارها به اين حقيقت 23ديگر يافت و خود نويسندة 

  : نويسد  از كتابش مي 9 از جمله در صفحة كند، يجو و لجوج مشكران ياد م بهانه

_________________________________________________________________________ 

  : اند كه چون آيه  به اتفاق نوشتهمورخان و مفسران  -1

� öö öö‘‘‘‘ ÉÉ ÉÉ‹‹‹‹ΡΡΡΡ rr rr&&&& uu uuρρρρ yy yy7777 ss ss???? uu uu4444ZZZZ ÏÏ ÏÏ±±±± tt ttãããã šš šš ÎÎ ÎÎ//// tt tt øø øø%%%% FF FF{{{{ $$  فرمان يافت تا خويشاوندان �نازل شد پيامبر اكرم) 214 :الشعرا (� ####$$
گرد آورد و همين كه » صفا«رو آنها را به نزديك تپه  نزديك خود را به توحيد و اسالم فرا خواند و از اين

تبا لك ألهذا دعوتنا : مود همگي از پيرامونش پراكنده شدند و ابو لهب فرياد زد دعوتش را به ايشان ابالغ ن
  ! اي؟ ايا ما را براي اين كار دعوت كرده! زيان بر تو باد: 
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ما و بنو عبد مناف بر سر بزرگي و «: ابوجهل هم روزي به أخنس بن شريق گفت [
يكي از آنها برخاسته و رياست منافسه و رقابت داشتيم، اكنون كه ما با آنها برابر شديم 

  ! »بر ما تفوق يابندد خواهن كند و بدين وسيله بنو عبد مناف هم مي پيغمبري ميدعوي 
محمد اين گونه سخنان ما را از نوع فكر و طرز برخورد قريش با دعوت حضرت 

توجهي و نكتة قابل تأمل و شايستة مالحظه اينكه به اصل مطلب ابداً .... كند  آگاه مي
ه تا ببينند مطالبي كدادند  هاي محمد و تعاليم او گوش نمي  به گفته مطلقاًيكردند يعن نمي

  ]. گويد تا چه درجه صحيح و منطبق بر موازين عقلي و صالح اجتماع است او مي
كند كه مشركان  با اين همه، ماية شگفتي است كه هر گاه قرآن مجيد گزارش مي

 و درخواست! آيد نويس، به نشاط مي جناب سيره اند، لجوجانه آيتي از پيامبر خواسته
 خود نداشته  آيتي در اثبات رسالت�امبر خدابهانه جويان را دليل آن مي شمرد كه پي

 آن را دآيتي را ديده و از سر عنادهد مشركان  و هر جا كه قرآن كريم خبر مي! است
ميان باي  گيرد و كمترين اشاره خاموشي مي! نگار منصف جادو شمرده اند، سيره

   !نمايد ميو البته با اين روش، عدم خيانت خود را در گزارش تاريخ اثبات ! آورد نمي
  

   !نعامأ ةكج فهمي در آيات سور
  : گويد   سال درپي آنچه كه گذشت چنين مي23به هر حال نويسندة 

آنها بر اينكه اصرار متوالي و مكرّر مشركان در خواستن معجزه و سوگند ياد كردن [

و رفته در نفوس مسلمانان  اگر نشانة اعجازي بظهور پيوندد ايمان خواهند آورد رفته
 اين آرزو را بر انگيخت كه كاش خدا تفضّل (!!) در كنه روح خود پيغمبر حتي
محمد برآورده كرد و يكي از تقاضاهاي مشركان را در باب اعجاز و تأييد رسالت  مي
اين سه آية سورة انعام را . آوردند كرد تا همة منكران مات و مبهوت شده ايمان مي مي

  : بخوانيد 
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لئن جائتهم آية ليؤمنن بها قل انما اآليات عند اهللا و ما انهم و أقسموا باهللا جهد أيم(
و نقلب أفئدتهم و أبصارهم كما لم يؤمنوا به أول مرة و .يشعركم انّها اذا جائت ال يؤمنون

اليهم المالئكة و كلّمهم اموتي و حشرنا عليهم (!!) ولو أنزلنا. نذرهم في طغيانهم يعمهون
آيات (وا الّا أن يشاء اهللا ولكن اكثرهم يجهلونكلّ شيء قبالً ما كانوا ليؤمن

     )١١١و١١٠_109
ظاهر سازد مفهوم آيه چنين است كه مشركان به خدا سوگند ياد كردند كه اگر آيتي 

اي محمد به آنها بگو آيات نزد . آورند ايمان مي) يكي از تقاضاهاي آنها انجام شود(
گر آياتي هم ظاهر سازم باز ايمان دانيد ا مي) يعني در دست من نيست(خداوند است 

ازل شود و اگر اگر از آسمان فرشته ن. ريمآنها را در گمراهي خود باقي بگذاآورند  نمي
مردگان به سخن آيند و همة امور خارق العاده را در برابر آنها نهيم باز ايمان نخواهند 

  ) 73-72صفحة  (.]دانند آورد مگر اينكه خدا بخواهد اما اغلب آنها نمي
  : در اينجا يادآوري چند نكته الزمست 

كند و  بر طبق معمول، آية قرآن را نادرست نقل مي! نويسندة دقيق:  آنكه نخست

  . آورد  مي...)نزلنا أو لو (: را بصورت  ....)ولو أنّنا نزّلنا (: عبارت 

 تا(كند  آيات شريفه را مغلوط و ناقص، ترجمه مي! ننويس امي سيره:  آنكه دوم

 )كما لم يؤمنوا به أول مرّة( جملة مثالً) تحميل كند! مقصود خود را به خوانندة ناشي
كه عبارت حساسي است اساساً در ترجمة ) چنانكه بار اول، بدان ايمان نياوردند: (

  ! شود نويسنده ديده نمي

 گيري نويسنده از اين آيات، نادرست است زيرا او به برداشت و نتيجه:  آنكه سوم
اي به مشركان  كند كه پيامبر اسالم كمترين معجزه استناد آيات مزبور چنين وانمود مي

نشان نداده بود و در عين حال در كنه روح خود عقيده داشت كه اگر خداوند تفضّلي 
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و اين هر دو !! آورند كند و آيتي ظاهر فرمايد، همة منكران مات و مبهوت شده ايمان مي

ت ال ذا جاءإها نَّأَ«: خوانيم  مي در ضمن همين آيات والًاادعا باطل است زيرا 
ما لَكَ ... نونَمِؤيأَهِوا بِنُؤمِم ي لَوچون معجزات بيايد، آنها ايمان «: يعني  »ةٍرَّ م

شود كه يكبار  و از اينجا معلوم مي» چنانكه بار نخستين بĤن ايمان نياوردند... آورند  نمي
بار دوم نيز : فرمايد  رو مي ي به قرآن ايمان نياوردند و از ايناي ديده بودند ول معجزه

نه آنكه بدون (آورد  بنابراين، قرآن مجيد در اينجا شاهد و گواه مي. ايمان نخواهند آورد
بر اين » ناباوري«روحية : گويد  قرآن مي)! دليل، از اجابت دعوت مشركان بگريزد

 از مطالبه و مشاهدة حقيقت منصرف گشته مشركان چيره شده و دلها و ديدگان ايشان

رو هر آيتي براي آنها بياوريم، ايمان   از اين)مهبصارم و أَهتَدفئِ أَبلِّقَو نُ(است 
  . نخواهند آورد چنانكه بار اول، آياتي را به ايشان ارائه كرديم و نپذيرفتند

ه است و تا كسي هاي گوناگون در قرآن كريم تكرار شد اين شيوة پاسخ دادن، بشكل
آگاهي نداشته باشد چنانكه بايد و شايد اهميت آن را در » اسلوب مناظره در قرآن«از 

  : فرمايد   در سورة قصص مييابد، مثالً نمي

� $$$$ ££ ££ϑϑϑϑ nn nn==== ss ssùùùù ãã ããΝΝΝΝ èè èèδδδδ uu uu !! !!%%%% yy yy`̀̀̀ ‘‘ ‘‘,,,, yy yyssss øø øø9999 $$ $$#### ôô ôô ÏÏ ÏÏΒΒΒΒ $$$$ tt ttΡΡΡΡ ÏÏ ÏÏ‰‰‰‰ΖΖΖΖ ÏÏ ÏÏãããã (( ((####θθθθ ää ää9999$$$$ ss ss%%%% II IIωωωω öö ööθθθθ ss ss9999 šš šš†††† ÎÎ ÎÎAAAAρρρρ éé éé&&&& ŸŸ ŸŸ≅≅≅≅ ÷÷ ÷÷WWWW ÏÏ ÏÏΒΒΒΒ !! !!$$$$ tt ttΒΒΒΒ šš šš†††† ÎÎ ÎÎAAAAρρρρ éé éé&&&& 

## ## yy yy››››θθθθ ãã ããΒΒΒΒ 44 44 öö ööΝΝΝΝ ss ss9999 uu uuρρρρ rr rr&&&& (( ((####ρρρρ ãã ãã àà àà���� òò òò6666 tt ttƒƒƒƒ !! !!$$$$ yy yyϑϑϑϑ ÎÎ ÎÎ//// uu uu’’’’ ÎÎ ÎÎAAAAρρρρ éé éé&&&& 44 44 yy yy››››θθθθ ãã ããΒΒΒΒ  ÏÏ ÏÏΒΒΒΒ ãã ãã≅≅≅≅ öö öö6666 ss ss%%%% (( (( (( ((####θθθθ ää ää9999$$$$ ss ss%%%% ÈÈ ÈÈββββ#### tt tt óó óóssss ÅÅ ÅÅ™™™™ #### tt tt yy yyγγγγ≈≈≈≈ ss ssàààà ss ss???? 

(( ((#### þþ þþθθθθ ää ää9999$$$$ ss ss%%%% uu uuρρρρ $$$$ ¯¯ ¯¯ΡΡΡΡ ÎÎ ÎÎ)))) 99 99 ee ee≅≅≅≅ ää ää3333 ÎÎ ÎÎ//// tt ttββββρρρρ ãã ãã ÏÏ ÏÏ����≈≈≈≈ xx xx.... �  )48 : قصص(  
چرا مانند آنچه به موسي : هنگامي كه حق از نزد ما به سوي ايشان آمد، گفتند «

ه شد داده شده به او داده نشد؟ آيا نه اينست كه آنچه را در گذشته به موسي داد
جادو است كه يكديگر ) الواح موسي و قرآن محمد(انكار كردند؟ گفتند هر دو 

  .!»كرده و ما هر دو را منكريمرا تقويت 
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كند و  شود قرآن كريم مشركان مكّه را محاكمه مي در اينجا به طوري كه مالحظه مي
 با �سي مانند مو�دهد كه آنان از يك سو اعتراض داشتند چرا پيامبر اسالم نشان مي

 را باور نداشته و �و از سوي ديگر، آئين موسي! آسا ظهور نكرده است؟  معجزهالواحِ
 � بنابراين، اگر پيامبر اسالم!خواندند وي را سحر ميشمردند و الواح  او را جادوگر مي

شمردند پس، آوردن الواح  آمد، او را نيز جادوگر مي هم با همان نشانه بسوي ايشان مي
  ! ت؟چه لزومي داش

 تربيت مردم و هدايت روح و فكر آنها است و  هدف اصلي و كار مهم انبياءاساساً
رود تا از اين رهگذر، به پيامبران راستين اعتماد  معجزات نيز مقدمة همين مهم بشمار مي

در اينجا قرآن كريم دقيقاً نيز همان هدف . ود و تعاليم آنان مقبول و معمول گرددش
طلبي  بجاي معجزهدهد كه مردمِ لجوج و بيمار دل،  د و نشان ميكن اصلي را تعقيب مي

بايد در پي اصالحِ دل و ديدة خود بر آيند تا بتوانند چهرة حقيقت را مشاهده كنند و 
ها و هشدارها براي مردم كه در  معجزه«: د و گرنه نراست و دروغ را از يكديگر تميز ده

  » بخشد صدد ايمان به حقيقت نيستند سودي نمي

� $$$$ tt ttΒΒΒΒ uu uuρρρρ  ÍÍ ÍÍ____ øø øøóóóó èè èè???? àà ààMMMM≈≈≈≈ tt ttƒƒƒƒ FF FFψψψψ $$ $$#### ââ ââ‘‘‘‘ ää ää‹‹‹‹ –– ––ΨΨΨΨ9999 $$ $$#### uu uuρρρρ  tt ttãããã 77 77ΘΘΘΘ öö ööθθθθ ss ss%%%% �� ��ωωωω tt ttββββθθθθ ãã ããΖΖΖΖ ÏÏ ÏÏΒΒΒΒ ÷÷ ÷÷σσσσ ãã ããƒƒƒƒ �  )101 : يونس(  
در اين روزگار نيز كه بعلّت توسعة ابزار زندگي بسياري از مردم، معنا و حقيقت و 

اند و كمتر به  اند و سرگرم بلكه گرفتار ابزارهاي مادي شده هدف زندگي را گم كرده
رود كه فرزانگان و  دهند انتظار مي ي و اخالقي رغبت نشان ميحيات معنوي و رشد دين

تواند به  نويسندگان، دعوت انبياء را از اين ديدگاه بنگرند كه تعاليم ايشان چگونه مي
 معنا و روح و هدف ببخشد و در ترّقي معنوي و اجتماعي انسان و نجات ،زندگاني بشر

هاي پيامبران را در اين مقام   معجزة آموزشاو از اسارت ابزار و اسباب مؤثّر افتد؟ آري،
  : فرمايد  رو قرآن كريم مي بايد جست و از اين
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� öö öö≅≅≅≅ èè èè%%%% (( ((####θθθθ èè èè???? ùù ùù'''' ss ssùùùù 55 55====≈≈≈≈ tt ttGGGG ÅÅ ÅÅ3333 ÎÎ ÎÎ//// ôô ôô ÏÏ ÏÏ ii iiΒΒΒΒ ÏÏ ÏÏ‰‰‰‰ΖΖΖΖ ÏÏ ÏÏãããã «« ««!!!! $$ $$#### uu uuθθθθ èè èèδδδδ 33 33““““ yy yy‰‰‰‰ ÷÷ ÷÷δδδδ rr rr&&&& !! !!$$$$ yy yyϑϑϑϑ åå ååκκκκ ÷÷ ÷÷]]]] ÏÏ ÏÏΒΒΒΒ çç ççµµµµ ÷÷ ÷÷èèèè ÎÎ ÎÎ7777 ¨¨ ¨¨???? rr rr&&&& ββββ ÎÎ ÎÎ)))) óó óóΟΟΟΟ çç ççFFFFΖΖΖΖ àà àà2222 

šš šš ÏÏ ÏÏ%%%% ÏÏ ÏÏ‰‰‰‰≈≈≈≈ ||   )49 : قصص(  � ¹¹¹¹||
تورات و (از تر  گوييد كتابي از سوي خدا هدايت كننده بگو اگر راست مي«

  .»بياوريد، من آن را پيروي كنم) سپس قرآن
 سال تا بكجا 23ر قرآن تا چه اندازه است و تنگ نظري نويسندة  كه وسعتِ نظحقاً

ما را سرگرم بحث از معجزه و بود و نبودِ آن در گذشته ! فسااست كه در اين روزگار وانَ
گيرد بلكه  قرآن را ناديده ميكند و تعاليم حياتبخش اسالم و معجزة جاويدي چون  مي

اينجانب بايد استغفار كنم و از خداوند آمرزش بخواهم كه ميان قرآنِ واالي او و سخن 
  : پريشان اين نويسنده، به مقايسه پرداختم بقول شاعر عرب 

   قدرهص ينقَيفن السألم تر أ
  

    

  ؟صا من الع خيرٌ السيف أنَّإذا قيلَ    
  

  شمشير كاستنديدي كه از ارجِ 
  

    
  1!؟هر آن كس كه گويد فزون از عصا است    

  

در كنه روح خود پيغمبر اين آرزو را [ آورده مبني بر اينكه، 23 آنچه نويسندة : ثانياً
كرد و يكي از تقاضاهاي مشركان را در باب اعجاز و  برانگيخت كه كاش خدا تفضّل مي

يبي با اساس سخن او دربارة وحي تناقضِ غر] كرد ميتأييد رسالت محمد بر آورده 
 چيزي جز تجلّي آرزوهاي �زيرا بر طبق عقيده و اصرار نويسنده، وحيِ پيامبر! دارد

نهانيِ او نبود كه در كنه روح آن حضرت جاي گرفته سپس بصورت كالم الهي ظاهر 

_________________________________________________________________________ 

  . ترجمه بيت، از نويسنده اين كتاب است -1
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ي  در آروزيِ نهانيِ خود، با پافشار� در اينجا، كار معكوس است زيرا پيامبر!گرديد مي
خواسته ولي وحي يا كالمي كه به آن حضرت رسيده است با قاطعيت  از خدا معجزه مي

معجزه ناتوان است چنانكه نخستين بار دل و ديدة مشركان از پذيرش «: گويد  تمام مي
كه شود  و از اينجا معلوم مي! »آن را نپذيرفتند، بنابراين آرزوي معجزه، منتفي است

 پيامبر و مبدء آرزوهاي وي جدا بوده است و اين همان خاستگاه وحي، از كنه روحِ
  !  سال دوست ندارد آن را بپذيرد23حقيقتي است كه نويسندة 

 پيش از درخواست مشركان، آيتي به �با وجود اين، نبايد گمان كرد كه پيامبر اسالم
  : نعام آمده است را قبالً گفتيم كه در همين سورة أايشان نشان نداده بود زي

� #### ss ssŒŒŒŒ ÎÎ ÎÎ)))) uu uuρρρρ öö ööΝΝΝΝ ßß ßßγγγγ øø øø????uu uu !! !!%%%% yy yy`̀̀̀ ×× ××ππππ tt ttƒƒƒƒ#### uu uu (( ((####θθθθ ää ää9999$$$$ ss ss%%%%  ss ss9999 zz zz ÏÏ ÏÏΒΒΒΒ ÷÷ ÷÷σσσσ œœ œœΡΡΡΡ 44 44 ®® ®®LLLL yy yymmmm 44 44’’’’ tt ttAAAA ÷÷ ÷÷σσσσçç ççΡΡΡΡ ŸŸ ŸŸ≅≅≅≅ ÷÷ ÷÷VVVV ÏÏ ÏÏΒΒΒΒ !! !!$$$$ tt ttΒΒΒΒ uu uu’’’’ ÎÎ ÎÎAAAAρρρρ éé éé&&&& ãã ãã≅≅≅≅ ßß ßß™™™™ ââ ââ‘‘‘‘ «« ««!!!! $$ $$#### �1  
  )124 : انعام(  

بنام مقدس (سوگندهاي سخت مشركان  )مهِ أيمانِهد جاهللاِموا بِأقس(: ولي بدليل 
اگر بار ديگر آيتي  و مسلمانان اين اميد را ايجاد كرده بود كه �در پيامبر اكرم) خدا
 شايد اين بار مشركان در برابر حقيقت تسليم شوند ولي آيات سورة انعام اين شودظاهر

يعني شما  )وننُؤمِت ال يذا جائَها إِنَّم أَكُرُشعِو ما ي(: فرمايد  كند و مي اميد را نفي مي
  . آورند چون آن معجزات بيايد ايشان ايمان نمي! آگاه نيستيد

 عجيب ونويس، از آية مورد بحث، به چند نتيجة  كه جناب سيرهشنيدني است 
   :رسد، بدين ترتيب   مي!غريب
اند   مشركان سوگند ياد كردند كه اگر يكي از معجزاتي كه از پيغمبر خواسته-1[

گويد به آنها بگو اعجاز از من نيست  آورند و خداوند به محمد مي ظاهر سازد ايمان مي
ريح است كه خرق عادت در دست آدميزاد نيست هر چند پيغمبر اين ص. و از خدا است

_________________________________________________________________________ 

  . ترجمه آيه پيش از اين گذشت -1
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گيرد، خاصيت آتش،  باشد يعني قوانين طبيعت اليتغير است و خالف آن صورت نمي
  )  كتاب73صفحة ].! (سوزاندن است و اين خاصيت هميشه با او است

را  زي!و انجامش با آغازش هم آواز نيست! سازد گيري با صدرش نمي ذيل اين نتيجه
و ) و اين درست است(اعجاز از خدا است و در دست آدميزاد نيست : گويد  در ابتدا مي
و در پايان ) قوانين طبيعت اليتغير است و خاصيت اين درست است: نويسد  در پايان مي

يعني ! نويسد قوانين طبيعي اليتغير است و خاصيت سوزندگي هميشه با آتش است مي
تواند قوانين طبيعي  يز كه آفريننده و قانونگذار طبيعت است نميآيا خداوند متعال ن! چه؟

  ! توان رسيد؟ اي مي را تغيير دهد؟ آيا از آيات مزبور به چنين نتيجه
اند اين عقيده در د ي ناسنجيده است كه خود نمينويس در اينجا بقدر انديشة سيره

ي كه براي سوزاندن  و آتش�قرآن كريم در ماجراي ابراهيم! ذهن او است نه در قرآن
  : گويد  وي فراهم ساخته بودند، مي

� $$$$ uu uuΖΖΖΖ ùù ùù==== èè èè%%%% ââ ââ‘‘‘‘$$$$ uu uuΖΖΖΖ≈≈≈≈ tt ttƒƒƒƒ ’’’’ ÎÎ ÎÎΤΤΤΤθθθθ ää ää.... #### YY YYŠŠŠŠ öö öö tt tt//// $$$$ ¸¸ ¸¸ϑϑϑϑ≈≈≈≈ nn nn==== yy yy™™™™ uu uuρρρρ ## ##’’’’ nn nn???? tt ttãããã zz zzΟΟΟΟŠŠŠŠ ÏÏ ÏÏδδδδ≡≡≡≡ tt tt öö öö//// ÎÎ ÎÎ)))) �  )69 : انبياء(  
  .!»خطر باش گفتيم كه اي آتش بر ابراهيم سرد و بي«

  .  را كمترين گزندي نرساند�ابراهيمو هر چه خدا خواست، انجام شد يعني آتش 
از ديدگاه قرآن هر چند اظهار معجزات از توانايي بشر بيرونست ولي خداوند آري، 

براي .  جلوگيري كند�قدرت دارد به سهولت از نفوذ انرژيِ آتش در پيكر ابراهيم
 دخالت ورزد ولي – جز از راه تناسل –بشر ممكن نيست در پيدايش انساني ديگر 

 !آنكه تناسلي در ميان آيد، آفريد  بيخداوند، آدمِ نخستين يا نخستين موجود زنده را
آيد اما در برابر خداوند چنين مشكلي وجود  براي ما دشوار مي» خرق عادت«بنابراين 
بزودي از زبان منكران قرآن، خداوند را بر  !كار و شگفت آنكه نويسندة فراموشندارد 

  : نويسد  مي) 82در صفحة (شمارد و  اظهار معجزات توانا مي
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شود خداوند قادر است آيتي نازل  خواهند بĤنها جواب داده مي معجزه ميمنكران، [

   ...]! دانند كه خدا قادر است  البته خداوند قادر است، منكران ميكند،
هاي نامتعادل كه خواننده را بياد  هاي ضد و نقيض و اين قضاوت اين استنتاج

 از ميان برده است و نشان  سال را23افكند بكلّي اعتبار كتاب  مي! »ي ريش پهن كوسه«
 و تمركز كافي كه شرط )!و قلب سليم(حافظة سالم آن، از داشتن دهد كه نويسندة  مي

رو به هر بخش از كتاب  شود محروم بوده است از اين نويسندگي و تحقيق شمرده مي

 رٌثَ أَ وادٍلِّكُبِ«: ها   بقول عرب!بينيم نگريم اثري از خطا و لغزش را بجاي مي وي كه مي
   1»ةبعلَمن ثَ

 در �نويس تازه، بر اين پايه قرار داشت كه پيامبر اسالم  تاكنون ادعاي سيرهوانگهي،
: كند كه  اي ظاهر نساخت ولي در اينجا اعتراف مي معجزهدوران رسالت خود هيچگونه 

اند ظاهر سازد  واستهمشركان سوگند ياد كردند كه اگر يكي از معجزاتي كه از پيغمبر خ[
» معجزات مقترحه« از اظهار �و اين سخن نمايانگر آنست كه پيامبر ]!ندآور ايمان مي

هاي  دهد كه خداوند، معجزات و نشانه وجه نشان نمي خودداري ورزيده و به هيچ
   !ديگري در تأييد پيامبرش ظاهر نكرده است

دين  سال ب23سورة انعام گرفته در كتاب اي كه نويسنده از آيات  دومين نتيجه
  : آيد  صورت مي

. آورند بدهد باز هم ايمان نمياي هم روي  دانيد اگر معجزه چه مي: فرمايد  مي -2[
اي روي  توان جواب نقضي به اين قضيه داد و گفت از كجا معلوم كه اگر معجزه مي
ظاهر امر اينست كه هر خرق عادتي بشر را به شگفتي آوردند؟  ايمان نميداد  مي
نگرد و هيچ بعيد  آن كسي كه خرق عادت را كرده است با نظر ستايش مياندازد و به  مي

_________________________________________________________________________ 

  !! » همين رنگ استبه هر كجا كه روي آسمان« سال 23در فضاي كتاب : يعني  -1
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رو است كه خداوند  معجزه از آنگويند ظاهر نشدن  مفسران مي. نيست كه تسليم شود
  ) 74صفحة (]. آورند داند كه آنها ايمان نمي مي

رآن مشركان است كه بتصريح قپيشينة دارند، بدليل  اگر مفسران چنين نظري ابراز مي
و نيز !  را ديدند و آنها را جادو شمردند�پيامبرهاي صافّات و أنعام، معجزات  در سوره

سالي كه « بنابراين !خواندند  را سحر مي�بتصريح آيات سورة قصص، معجزة موسي
) در خالل آيات مورد بحث(بعالوه در كتب تفسير ! »نكو است از بهارش پيدا است

را براي ايشان به » صفا«خواستند تا كوه   مي� خداآمده است كه مشكران از پيامبر

 از آنكه و اين درخواست بيش 1)باًهفا ذَنا الص لَلُجعوا تَقالُ(:  سازد مبدل» زرناب«
 يعني همان خوي !نمايد پرستي حضرات حكايت مي نمايد از مالمعجزه طلبي ايشان را ب

  : آميز از  و با لحن توبيخ! فرمايد ناپسند كه قرآن كريم مشركان را بخاطر آن مذمت مي

� šš ššχχχχθθθθ ™™ ™™7777 ÏÏ ÏÏtttt éé ééBBBB uu uuρρρρ tt ttΑΑΑΑ$$$$ yy yyϑϑϑϑ øø øø9999 $$ $$#### $$$$ {{ {{7777 ãã ããmmmm $$$$ tt ttϑϑϑϑ yy yy____ �2  )20 : فجر(  
 پس چگونه دعوت ايشان را در اين باره اجابت فرمايد؟ و بر خالف كند، ياد مي

  پرستي آزمندان بيافزايد؟  تعاليم خود، بر دامنة مال
كوه و تپه را به زر و سيم مبدل اند كه  آيا انبياء الهي براي اين مقصود، مبعوث گشته

پرستان را با كيمياي وحي به گوهرهاي معنوي  اند تا نفوس مال يا مأمور شده! سازند؟
  مزين كنند؟ 

 و دور از درك صحيح و !مغز  سال بر قرآن مجيد بسيار بي23پس، نقضِ نويسندة 
  : رد آو گري با كالم خدا اين بيت را بياد مي منطق سليم است و در ستيزه

_________________________________________________________________________ 
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  چراغي را كه ايزد بر فروزد
  

  !دزهر آن كس پف كند ريشش بسو  
  

  : كند  ياد ميگيري خود بدينگونه  نويس از سومين نتيجه باري، جناب سيره
آنها را ازحق (!!) ما ديده و دل : يعني  »نقلّب افئدتهم و ابصار همو «: فرمايد  مي -3[

خدايا راست گويم . قاً فرستاديم ايمان نياوردندكه سابرو به آياتي  ايم از اين بر گردانده
كرده است ديگر چه  اگر خداوند قادر متعال مردم را از ديدن حق كور (!!)فتنه از تست 

  ) 47صفحة ]. (توان از آنها داشت؟ توقّعي مي
و مانند مشركان قديم دل و ! تر گشت نگار، آشفته در اينجا خاطرِ پريشانِ سيره

است و در برابر خداي سبحان، راه جسارت و ترك ادب پيش گرفته اش برگشته و  ديده
بدين ! در طي چند كلمه به خطاهاي كلّي و جزئي در افتاده است! البته به روش گذشته

  : ترتيب 

جا است  بي )مهبصار أَم وِهتَدفئِ أَبلِّقَ نُو(اعتراض او بر آية كريمة :  آنكه نخست

: يعني  )ونَهعمم يهِغيانِم في طُهرذَ نَو(.... : فرمايد  فه مي شريزيرا در مقطع همين آية
شود كه  از اينجا معلوم مي» كنيم تا سرگردان بمانند و آنها را در طغيان خودشان رها مي«

كند يعني بسزاي  انصاف، توفيق را سلب مي خداوندِ سبحان، از مردم طغيانگر و بي
سازد و آنان را به حال  بهره مي اهدة آياتش بيآنها را از مشطغيانشان دل و ديدة 
 حق باشند و از حدود انساني، در ايپس مردمي كه جوي. كند سرگرداني خود رها مي
و حقوق ( حقايقِ دين !اما اگر مانند جناب سناتور. توفيقي نيستند نگذرند مشمول اين بي

اشي را از حق و عدالت و مصلحت تر» سياست بازي«ها بازيچه پندارند و  را سال)! مردم
هاي ايشان بتابد و ديدگانش را  چگونه انتظار دارند كه نور خدا بر دل! برتر شمارند

ن م مِهِفنا ما بِشَم و كَمناهحِلو ر َو �: فرمايد  وي حقايقِ دين بگشايد؟ خداوند ميبر
  � ونَهعمم يهِغيانِوا في طُجلَ لَرٍّضُ
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  )75 : مومنون(  
ن رحمت آوريم و آسيب از آنان برطرف سازيم، همانا در طغيان اگر بر ايشا«

  .»مانند كنند و سرگردان مي خود پافشاري مي
 مانده و تور طاغوتي از فهم آية شريفه فروپس ايراد بر قرآن كريم وارد نيست و سنا

چنانكه مشركان طغيانگر از درك معجزات الهي ! اش، ختامِ آيه را نديده است ديده
ديگر چه توقّعي : ماندند و آنها را سحر و جادو شمردند اما اينكه گويد نصيب  بي
توان از آنان داشت؟ تكليفي كه مشركان بر عهده داشتند دو چيز بود، يكي تركِ  مي

دو، علّتِ اصليِ گمراهي بشمار  كه اين! و ديگر كسب آگاهي) يا هوي پرستي(طغيان 
  : فرمايد  انعام ميآيند چنانكه باز در همين سورة شريفة  مي

� ¨¨ ¨¨ββββ ÎÎ ÎÎ)))) uu uuρρρρ #### ZZ ZZ4444ZZZZ ÏÏ ÏÏWWWW xx xx.... tt ttββββθθθθ hh hh==== ÅÅ ÅÅÒÒÒÒ ãã ãã‹‹‹‹ ©© ©©9999 ΟΟΟΟ ÎÎ ÎÎγγγγ ÍÍ ÍÍ←←←← !! !!#### uu uuθθθθ ÷÷ ÷÷δδδδ rr rr'''' ÎÎ ÎÎ//// ÎÎ ÎÎ4444 öö ööZZZZ tt ttóóóó ÎÎ ÎÎ//// AA AAΟΟΟΟ ùù ùù==== ÏÏ ÏÏææææ 33 33 ¨¨ ¨¨ββββ ÎÎ ÎÎ)))) šš šš���� −− −−//// uu uu‘‘‘‘ uu uuθθθθ èè èèδδδδ ÞÞ ÞÞΟΟΟΟ nn nn==== ÷÷ ÷÷ææææ rr rr&&&& 

tt tt ÏÏ ÏÏ‰‰‰‰ tt ttGGGG ÷÷ ÷÷èèèè ßß ßßϑϑϑϑ øø øø9999 $$ $$$$$$ ÎÎ ÎÎ//// �  )119 : انعام(  
هاي خويش بدون هيچ دانشي، ماية گمراهي  به هوس) از مردم(بسياري «

  .»داناتر است) از هر كس(همانا خداوندت به احوال تجاوزگران . شوند مي
پس درد و درمان هر دو، معرّفي شده و قرآن كريم اعالم داشته كه هوي پرستي و 

آورد و اثرِ طغيان محروم شدن، از اوار هدايت  دانشي، تجاوز و طغيان را پديد مي بي
  1آموزگار حكمت خوانده شده �است و پيامبر خدا

    

_________________________________________________________________________ 
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جهل و هوي رهايي يافته به علم و تا مردم از  1و قرآن كريم، كتاب حكمت بشمار آمده
اينك اگر كسي به سرچشمة حكمت پشت كند و به كويرِ جهل و . هدي دست يابند

   2.همتي از خود او است حيرت روي آورد، كوتاهي و بي

و ]  فرستاديم ايمان نياوردندرو به آياتي كه سابقاً از اين: [نويسد  نگار مي سيره:  آنكه دوم
و اينك كه به معناي ! ر ترجمة آيات به حذف آن همت گماشته بوداين چيزي است كه د

 74 آمده است و در صفحة آن بر! مزبور اعتراف نموده ناچار در صدد تأويل و توجيه
سابقاً آياتي فرستاديم، مقصود از سابق چيست؟ آيا : فرمايد  اما اينكه مي: [نويسد  مي

زيرا ! ارزد  اين تشكيك، به پشيزي نمي؟]مقصود انبياء سلف است يا خود حضرت محمد

نيست تا با معجزات انبياء سلف قابل تطبيق باشد بلكه » ًسابقا«در آية شريفه، سخن از 

مشركان به معجزات جديد : بكار رفته و مفهوم آن اينست كه » ةٍرَّ ملَوأَ«در آيه، تعبير 
اما . رد، ايمان نياوردندايمان نخواهد آورد چنانكه در مرتبة نخستين و اولين برخو

كوشد تا راهي براي گريز از اين تنگنا پيدا كند، احتمال ديگري را پيش  نويسنده كه مي
فرستاديم، ايمان نياوردند آياتي  (!!) شايد مقصود از جملة سابقاً: [نويسد  آورد و مي مي

ني از اين احتمال نيز ضعيف است زيرا چنانكه گفتيم سخ]! همين آيات قرآني باشد

 آنچه در آية )بلُن قَ مِهِوا بِنُمِؤم يما لَكَ (:در ميان نيامده و مثالً نفرموده است » سابقاً«
معجزات است كه در اين رابطه كريمه مطرح شده، ايمان نياوردن به قرآن در رويارويي با 

ما كَ .... ونَنُؤمِال ي(آورند  آن معجزات چون بيايد مانند بار اول ايمان نمي: فرمايد  مي
 رفته نه از شنيدن» ديدن آيات« از بحثبويژه كه در اين مقام،  )ةٍرَّ ملَو أَهِوا بِنُؤمِم يلَ

فرمايد خداوند ديدگان  رو مي و از اين) كه تعبير اخير با الفاظ قرآن مناسبتر است(! آيات
_________________________________________________________________________ 

  ).2 و 1: يس (يس و القرآن الحكيم  -1
  .  به بعد نگاه كنيد172از صفحه » جبر در قرآن«: ضمناً به جزء اول اين كتاب، مبحث  -2
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آيتي را ببينند چون «: بعالوه آنچه در سورة صافّات آمده كه . گرداند طاغيان را بر مي
مفهومي را كه آورديم تقويت » استهزاء كنند و گويند اين جز جادويي آشكار، نيست

را معادل با » آيات«يا » آيه«كند و شگفتا كه در اين بحث همواره نويسنده، واژة  مي
) اي يعني معجزه( آيتي �كند كه پيامبر شمرده و از اين راه ادعا مي» معجزات«و » معجزه«

تطبيق » آيات قرآني«ولي در اينجا براي گريز از تنگنا، لفظ مذكور را با !  استنداشته
گويي هيچ حساب و كتابي در ميان نيست و آن جناب اجازه دارد در هر جا و ! دهد مي

چيزي كه نظر را ! هر چه دل تنگش بخواهد بگويد و آن را به قرآن كريم نسبت دهد

 مقصود شايد: [نويسد  زيرا كه مي! ين بحث استكند، ترديد خود نويسنده در ا جلب مي
نويس را در استداللِ خود  تمام كوشش سيره» شايد«اما اين ]! همين آيات قرآني باشد... 

  ! »داللُ االستِلَطَ بمالُ االحتِإذا جاء«: سازد كه  باطل مي

 كس كه ترجمة قرآن كريم حقّا با نوعي ذوق و هنرمندي پيوند دارد و هر:  آنكه سوم

آيد   آگاه شد از عهدة اين مهم بر نمي)مرواً ع زيدبرَضَ(چند كلمه عربي آموخت و از 
در ترجمة نيمي از يك ! نويس تازه با آن پيشينة كذايي بعنوان نمونه مالحظه كنيد كه سيره

 »و نقلّب أفئدتهم و أبصارهم«: [نويسد  مي! دقّتي نشان داده است  بي آيه، تا چه اندازه
يكي آنكه ! در اينجا سه خطا وجود دارد]! ايم عني ما ديده و دل آنها را از حق بر گرداندهي

آمده است ) هاي آنان ديده: ابصارهم : (در آية كريمه، مقدم بر ) هاي آنها دل: افئدتهم : (
ها بر  تقدمِ دل«مقدم داشته با آنكه » دل«را بر » ديده«ولي نويسنده در ترجمة خود، 

هاي مشركان از قبول حق  ممكن است براي اشاره به اين نكته باشد كه چون دل» ها ديده
پذيرند گويي كه اساساً آن را  هاي خود بينند نمي سرباز زند و بر گردد هر چه با ديده

فئده أ(هاي جمع  واژه: دوم آنكه . 1»مصِعمي و ي ييءِ الشَّبح«چنانكه گويند ! اند نديده
_________________________________________________________________________ 

  ! كند عشق به چيزي، انسان را كور و كر مي -1
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لزومي در اين كار ه كترجمه كرده است بدون آن)  ديده–دل (صورت مفرد را ب) بصار أ–
در ) ايم برگردانده(را بشكل ماضي ) گردانيم بر مي : بلِّقَنُ(فعل مضارعِ :  آنكه سوم. باشد

ترجمه آورده است كه روي هم رفته از كمالِ دقّت در كار اين نويسندة هنرمند حكايت 
   !دارد

 سال در حقيقت تكرار نتيجة دوم او است و چيز 23نويسندة گيري  چهارمين نتيجه
  .  در بر ندارد)!جز اثبات گيجيِ نويسنده(اي  تازه

! اي تار عنكبوتي است ه، شبههد در آيات بدست آور!اي كه از غور پنجمين نتيجه
  : نويسد   مي75چنانكه در صفحة 

 كفر و شرك آنها ثبت آورند و در علم خداوند در اين صورت كه آنها ايمان نمي[
شود  شده است آيا فرستادن مردي براي دعوت و هدايت آنها يك امر بيهوده نيست و مي

زند كار  به خداوند حكيم و دانا كه امري بر خالف مصلحت و حكمت از وي سر نمي
  ]! عبث نسبت داد؟

و با صورت ديگري رواج داشته » جبري مذهبان«اين شبهه از روزگار قديم در ميان 
توانيم  رو ما نمي اند كه چون خداوند در ازل از اعمال ما آگاه بوده است از اين مكرّر گفته

اما اين، سفسطه است !  نه مختاريمبر خالف علمِ خداوندي عمل كنيم پس مجبور هست
اعمال خود » قدرت انتخاب«نه برهان زيرا خداوند در ازل آگاه بوده كه انسان با داشتنِ 

 مجبور هستيم، هد داد بنابراين اگر ادعا كنيم كه ما در كارهاي خويش كامالًرا انجام خوا
ها از آنجا  خطاي جبري! اين ادعا بر خالف علمِ خداوندي است نه انتخابگر بودن انسان

اند و   دانسته–!  جز نيروي گزينش آدمي–ناشي شده كه علم ازلي را شامل همه چيز 
  : رود آري بايد گفت  تي از علم خدا، بشمار مياين توصيفِ ناقص و تعريف نادرس
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  دانست آزادي ما، حق ز ازل مي
  

  !1جبر است كه بر خالفِ علمِ ازل است  
  

دانسته كه آنها در اثر سوء   در مورد مشركين لجوج مكّه خداوند پيوسته ميمثالً
گري و  دهند و در برابر پيامبر او به ستيزه اختيار خود، توفيق هدايت را از دست مي

پس خداوند، هم از گمراهي آنان آگاهي داشته است و هم از . خيزند لجاجت بر مي
البته خداوند از . (مقدماتش كه به مرور زمان و با سوء اختيار خودشان فراهم آمده بود

 خبر داشته هاي جديد آنان نيز كامالً آيندة ايشان و حوادث پس از هجرت و گزينش
  ). است

 سال از زاوية ديگري با موضوع برخورد نموده و شبهة او صورت 23اما نويسندة 
دانسته مشركانِ لجوج  مي) بهر صورت(گويد كه چون خداوند  ديگري دارد، نويسنده مي

آورند، ديگر فرستادن پيامبر و دعوت مردم لزومي نداشته و كاري  به پيامبرِ او ايمان نمي
  ! آمده است عبث بشمار مي

رود زيرا مشركان لجوج اگر چه با  ك تأملي مانند سراب از ميان مياين اشكال با اند
ايمان نياوردند ولي همين كه قدرتِ  �شنيدن آيات و ديدن معجزات، به پيامبر اكرم

از ميان رفت و برخي از سران و بزرگانشان ميان تهي و شكوه خياليِ آنها در نبردها 
هاي ايشان  به تجربه دريافتند كه از بتها را از دست دادند و  گاه كشته شدند و تكيه

چنانكه پيامبر خدا گفته بود هيچ كاري ساخته نيست، در اين هنگام كم كم از خواب 
م كه روز بروز در پيشرفت بود،  خود را به روي اسالنغفلت سر بر داشتند و ديدگا

ند تا آنجا ين ديدرا در پيروزي مسلمانان، برأي الع �هاي پيامبر گشودند و درستي وعده

_________________________________________________________________________ 

از جزء  156ضمناً براي آگاهي از معناي اختيار به پاورقي صفحه . (شعر،؛ از نويسنده اين كتاب است -1
  ). نخستين همين كتاب نگاه كنيد
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چنانكه در قرآن ! كه پس از فتح مكّه و اعالم عفو عمومي، گروه گروه به اسالم گرويدند
  خوانيم  كريم مي

� #### ss ssŒŒŒŒ ÎÎ ÎÎ)))) uu uu !! !!$$$$ yy yy____ ãã ãã óó óóÁÁÁÁ tt ttΡΡΡΡ «« ««!!!! $$ $$#### ßß ßßxxxx ÷÷ ÷÷GGGG xx xx���� øø øø9999 $$ $$#### uu uuρρρρ ∩∩∩∩⊇⊇⊇⊇∪∪∪∪ || ||MMMM ÷÷ ÷÷ƒƒƒƒ rr rr&&&& uu uu‘‘‘‘ uu uuρρρρ }} }}¨̈̈̈$$$$ ¨¨ ¨¨ΨΨΨΨ9999 $$ $$#### šš ššχχχχθθθθ èè èè==== ää ää{{{{ ôô ôô‰‰‰‰ tt ttƒƒƒƒ ’’’’ ÎÎ ÎÎûûûû ÇÇ ÇÇƒƒƒƒ ÏÏ ÏÏŠŠŠŠ 

«« ««!!!! $$ $$#### %%%% [[ [[`̀̀̀#### uu uuθθθθ øø øøùùùù rr rr&&&& ∩∩∩∩⊄⊄⊄⊄∪∪∪∪ ôô ôôxxxx ÎÎ ÎÎ mm mm7777 || ||¡¡¡¡ ss ssùùùù ÏÏ ÏÏ‰‰‰‰ ôô ôôϑϑϑϑ pp pptttt ¿¿ ¿¿2222 yy yy7777 ÎÎ ÎÎ nn nn//// uu uu‘‘‘‘ ... �  )2-1 : نصر(  
چون ياري خدا و پيروزي آيد و مردم را ببيني كه گروه گروه در دين خدا وارد «

  .»....1شوند پس خداوندت را ستايش و تقديس كن
آورند و آن  دانسته كه همة مشركان با ديدن معجزه ايمان نمي آري خداوند از پيش مي

ها تغيير  دگاهشمرند ولي با تحول جامعه و غلبة حق بر باطل، دي را نوعي جادو مي
رو در روزگار سختِ مكّه كه  گرايند از اين كند و بسياري از آنها به اسالم مي مي

دهد و  مسلمانان در معرض فشار شديد بودند به ايشان وعدة ياري و پيروزي مي
ات آورد چنانكه در سورة صافّ را در برابر چشم مؤمنان مي» دولت قرآن«دورنمايي از 

  : فرمايد  مي

� ¨¨ ¨¨ββββ ÎÎ ÎÎ)))) uu uuρρρρ $$$$ tt ttΡΡΡΡ yy yy‰‰‰‰ΖΖΖΖ ãã ãã____ ãã ããΝΝΝΝ ßß ßßγγγγ ss ss9999 tt ttββββθθθθ çç çç7777 ÎÎ ÎÎ====≈≈≈≈ tt ttóóóó øø øø9999 $$   )173 : صافّات(  � ####$$
  .»ترديد پيروزمندند همانا سپاه ما بي«

  : فرمايد  و در سورة روم مي

� šš ššχχχχ%%%% xx xx.... uu uuρρρρ $$$$ ˆˆ ˆˆ)))) yy yymmmm $$$$ oo ooΨΨΨΨ øø øø‹‹‹‹ nn nn==== tt ttãããã çç çç4444 óó óóÇÇÇÇ nn nnΣΣΣΣ tt tt ÏÏ ÏÏΖΖΖΖ ÏÏ ÏÏΒΒΒΒ ÷÷ ÷÷σσσσ ßß ßßϑϑϑϑ øø øø9999 $$   )47 : روم(  � ####$$
  .»ياري مؤمنان، حقّي بود كه ما بر عهده گرفتيم«

  : فرمايد  و در سورة قمر مي

_________________________________________________________________________ 

خبر دادن از »  يعني »عالم النبوةو اإلعالم بذلك قبل كونه من أ«: نويسد  زمخشري در كشّاف مي -1
  . هاي نبوت است اين واقعه پش از آنكه بيايد از نشانه
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� ãã ããΠΠΠΠ tt tt““““ öö ööκκκκ ßß ßßUUUU yy yy™™™™ ßß ßßìììì ôô ôôϑϑϑϑ pp ppgggg øø øø:::: $$ $$#### tt ttββββθθθθ —— ——9999 uu uuθθθθ ãã ããƒƒƒƒ uu uuρρρρ tt tt çç çç//// ‘‘ ‘‘$$$$!!!! $$   )45 : قمر(  � ####$$
  .»اين گروه، شكست خورده و پشت خواهند كرد«

  : فرمايد  و در سورة مؤمن مي
  � شهاداألَ قوم يوم ينيا و الديوةِي الحوا فِنُين آمذالَّنا ولَسر رُنَصنَا لَإنُ �

  )51 : مؤمنال(  
ان را در زندگاي دنيا و در روزي كه گواهان بپا ما فرستادگان خود و مؤمن«

  .»كنيم خيزند ياري مي
هاي مكّي، پياپي مشركان را به تفكّر در نظام جهان و  عالوه بر اين، خداوند در سوره

خواند و بجاي نماياندن فرشتگان و  فرا مي) طبيعت و تاريخ(تدبر در احوال گذشتگان 
جامعة عرب » تحول فكري و انقالب اجتماعي«ز راه ا! تبديل كوه صفا به انبوهي از طال

توان جاهالنه ادعا كرد كه خدا در  بنابراين چگونه مي. كند را بسوي اسالم هدايت مي
و از اين ادعاي ! قرآن كفر و شرك مكّيان را براي هميشه در علم خود ثابت شمرده؟

اي مشركان كار عبث و و فرستادن پيامبر برپس، بر انگيختن : غلط، نتيجه گرفت كه 
  ! اي بوده است فايده بي

  : فرمايد  قرآن مجيد در ذيل همان آيات مورد بحث از سورة انعام مي

� $$$$ ¨¨ ¨¨ΒΒΒΒ (( ((####θθθθ çç ççΡΡΡΡ%%%% xx xx.... (( ((#### þþ þþθθθθ ãã ããΖΖΖΖ ÏÏ ÏÏΒΒΒΒ ÷÷ ÷÷σσσσ ãã ãã‹‹‹‹ ÏÏ ÏÏ9999 HH HHωωωω ÎÎ ÎÎ)))) ββββ rr rr&&&& uu uu !! !!$$$$ tt tt±±±± oo oo„„„„ ªª ªª!!!! $$ $$#### ££ ££ ÅÅ ÅÅ3333≈≈≈≈ ss ss9999 uu uuρρρρ öö ööΝΝΝΝ èè èèδδδδ uu uu4444 ss ssYYYY òò òò2222 rr rr&&&& tt ttββββθθθθ èè èè==== yy yyγγγγ øø øøgggg ss ss†††† �  
  )111 : انعام(  

  .»ولي بيشتر ايشان نادانندآوردند مگر آنكه خدا بخواهد  مشركان ايمان نمي«
توانستند ايمان آورند و اين امر براي ايشان محال  پس مشركان مكّه بخواست خدا مي

گيرد كه خود را   جز آنكه خواست خداوند به ايمان كسي تعلّق مي نبودو ناشدني
شايسته و در خور ايمان بسازد و رويدادهاي پس از هجرت چنانكه گذشت اين 
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 بسياري از مشركان مكّه بتدريج فراهم ساخت و مشيت الهي به شايستگي را براي
  . هدايت آنان تعلّق گرفت

خبر است آية   سال كه از معناي مشيتِ خداوندي و شرط تعلّقِ آن، بي23اما نويسندة 
گناه دانسته  و به پندار خود، مشركان را بي! شمرده» جبر«مزبور و نظاير آن را دليل بر 

بندة ضعيف با خواست . پس خدا خواسته است كه مشرك شوند : [نويسد است و مي
  ]! تواند كرد؟ خداي توانا چه مي

زيرا ! رسد ندانسته كه وكالت و دفاعِ از مشكران بجاي نمي! گويا جناب سناتور
نويس،  بسياري از ايشان سرانجام خود را گناهكار شمرده و توبه كردند و بنابراين سيره

  . ثمر است  بوده و دفاعياتش بي!بمنزلة وكيل معزول
  

  سخنان پريشان 
شود و نويسنده، بدون   سال تكرار مي23در كتاب ! ياين پس، دوباره پريشان گوياز 

اي نداشته   معجزه�رود تا نشان دهد كه پيامبر اسالم مي» تكوير«دليل بسوي سورة 
 از  يا اثباتاً و نفياً موضوع معجزه مطرح نشدهبا آنكه در اين سورة شريفه، اساساً! است

نويسنده را !  و دليل المع!با اين همه بد نيست برهان قاطع!! آن سخن بميان نيامده است
  : نويسد   چنين مي76در صفحة . در اين مورد بياوريم

دهد و اين معني از  حضرت انجام تقاضاي مشركان را بدست مسامحه و طفره مي[
 (!!)ترين  ترين و شاعرانه سورة تكوير از بليغ. شود مستفاد ميسورة تكوير به خوبي 

 در  (!!) سوگند18پس از .... هاي مكّي، بسي موزون، مسجع، خوش آهنگ است  سوره
هاي محمد هذيان كاهنان و مولود دماغ  آيه خداوند مشركان را كه مدعي بودند گفته18

ذي قوه . كريمانه لقول رسول «: فرمايد  عليل شخص مصروعي است مخاطب ساخته مي
و . آه باألفق المبينرو لقد . و ما صاحبكم بمجنون. مطاع ثم امين. عند ذي العرش مكين

  ]. »و ما هو بقول شيطان رجيم. ما هو علي الغيب بضنين
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و آيا هيچ معلوم شد كه كدام بخش از اين سوره، تقاضاي مشركان را بدست مسامحه 
اي با بحث   چه رابطه، اين آيات شريفهداند كه و آيا كسي مي! سپرده است؟فره ط

داند و خبري  آيا كسي چيزي مي!  آيه18 سوگند در 18 از نويسنده از معجزه دارد؟ ضمناً
  دارد؟ 

 بار در اين سوره 12اي كه  يعني كلمه(إذا : اي كه حرف قسم را از كلمة  نويسنده
سير كند و آن را دهد كه قرآن مجيد را تف دهد چگونه بخود حق مي تميز نمي) آمده

  ! جسورانه در معرض نقد قرار دهد؟
است و با سوگند پيوندي » شرط«در اينجا ظرف مستقبل بوده و متضمن معناي ) إذا(
 سوگند در اين سوره از 18اما تعداد ! معناي سوگند آمده باشد) إذا(گيرم كه در ! ندارد

  ! كجا پيدا شده است؟
قّة وافور است و گرنه اين تر بگويم از آثار حو به! اينها همه از كرامات سناتور

الت نبايد در ميان آيدتخي !  
نيمي از سورة تكوير مربوط به حوادث قيامت و نيم ديگر آن دربارة وحي و قرآن 

بينيم و   از بحث معجزه در اين سوره نمي-! نشاني  جز بي–آمده است و كمترين نشاني 
اين معنا دست يافته و كداميك از اقسام معلوم نيست جناب نويسنده از كجا بر 

  !  عصاي دست مبارك بوده است؟1»ها داللت«
  

  ! چرا اسالم را پذيرفتند؟
گرفتار كرده و از معجزه به » معجزه«نويس كه خود را در پيچ و خم بحث  باري، سيره

 براي آورد كه ناگهان بياد مي! زند گريز مي» سورة تكوير«شود و از جبر به  وارد مي» جبر«
اثبات مدعاي خود، اين اعتراض را در ميان نهد كه چرا بسياري از مشركان در فتح مكّه 

_________________________________________________________________________ 

  . از انواع داللت سخن گفتيم) 44صفحه (در جزء نخستين  -1
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اي ببينند ايمان  ايمان آوردند با آنكه قرآن پيش از آن گفته بود كه ايشان هر معجزه
آورد و در  و ايمان او را نيز گواه مي! در اين باره ماجراي ابوسفيان! نخواهند آورد؟

  : نويسد  كتابش چنين مي از 77صفحة 
ابوسفيان كه از مخالفان سرسخت . اسالم آوردن ابوسفيان است(!!) شاهد بارز قضيه [

هاي عديده بر ضد مسلمين شركت داشت در سال دهم هجري مسلمان  بود و در جنگ
هنگامي كه محمد با چند هزار تن به فتح مكّه آمد عباس بن عبدالمطّلب او را نزد . شد

داني كه خدايي جز پروردگار  واي بر تو هنوز نمي: ر آورد، پيغمبر بر او بانگ زد پيغمب
  ....]! گرايم  چرا كم كم دارم بدين عقيده مي: عالم نيست؟ ابو سفيان گفت 

شود از هر موضوعِ مثبت و صحيحي به نتايج » كج سليقه«كه چون ! شگفتا از آدمي
   !بيند قيم خودش، معوج ميرسد و آن را مانند ذهنِ نامست نادرست مي

  ريضٍ مرٍّ ممٍفَ ك ذان يمفَ
  

  جِيد مهِا بِرالال الزُّ الماء!  
  

  هر كه كام خويش را بيمار يافت
  

  1! ماريافتآب شيرين را چو زهر  
  

پنداشته از �آنچه كه نويسنده ماية ايراد بر قرآن مجيد و پيامبر گرامي اسالم : الًاو 
كند چنانكه پيش از اين گذشت و اينك  قرآن و پيامبر حكايت ميروش متين و صحيح 

آيا در اين ماجري چه جاي ايراد است كه پرسيم  كنيم و مي برسم تأكيد دوباره تكرار مي
 معجزات عجيب و �جو با اصرار بسيار از پيامبر خدا گروهي از مردمِ نادان و بهانه: 

گر،  دهد كه با اين روحية ستيزه  پاسخ مي بفرمان وحي به آنها�پيامبر! طلبند غريب مي
اي را ببينيد انكار خواهيد كرد و آن را جادو  راه هدايت بر روي شما بسته و هر معجزه

پس سزاوار آنست كه از لجاجت و . شويد شمريد آنگاه گرفتار عذاب و كيفر خدا مي مي
قرآن كه سرشار از عقل و انديشه را بكار بنديد و در اين جويي دست بشوييد و  بهانه

_________________________________________________________________________ 

  . ه استترجمه بيت از نويسند -1
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پذيرند و  اما ايشان سخنان او را نمي. ديحكمت است بيانديشيد تا هدايت و سعادت ياب
كشد و چشم  گيرد و دست از دعوت نمي  شيوة بردباري و استقامت در پيش مي�پيامبر

گروند و رويدادهاي تازه پديد  تا آنكه گروهي به آئين وي ميدوزد  به ياري خدا مي
كنند و با وجود فراواني سپاه و فزوني ساز و برگ،  شمنان عزم جنگ با او ميآيد و د مي

ها از ميان  گاه شوند و تكيه سرانجام شكست مي خورند و برخي از بزرگانشان كشته مي
كند آنگاه   تخلّف ناپذير جلوه مي�هاي پيامبر بخشند و وعده ها سودي نمي رود و بت مي

بينند   را بهتر مي�شود و مزاياي اسالم و فضائل پيامبر چشمان بسياري از ايشان باز مي
رو به اسالم، رغبت نشان  چشند از اين و طعم عفو و رحمت او را پس از شكست مي

گيرند و سرانجام پس از وفات  دهند و در خدمت به توحيد از يكديگر پيشي مي مي
ها نشان  ا و فداكاريه  در بپا ساختن كشوري پهناور و تمدني با شكوه جانبازي�پيامبر

   1!؟اي اعتراض هستجدهند، آيا در اين كار چه  مي
بيني كرده بود كه مشركان، هرگز و از هيچ راهي به هدايت الهي  اگر قرآن مجيد پيش

البتّه ماية ايراد ! كند دست نخواهند يافت و در اين مقام، معجزه و غير معجزه تفاوت نمي
 سال 23مان آوردند؟ ولي در جايي كه خود نويسندة بود كه چرا بسياري از مشركان، اي

دهد  آورد، ديگر چگونه بخود حق مي برخالف اين معنا از قرآن كريم دليل و شاهد مي
  ! كه در اين باره معترضانه سخن گويد؟

  : نويسد   از كتابش مي180نگار در صفحة  سيره

_________________________________________________________________________ 

كردند و با هيچ  در همين روزگار كساني را سراغ داريم كه روزي از عقايد فالن حزب سخت دفاع مي -1
دليلي حاضر نبودند به اشتباهاتشان گردن نهند ولي پس از آنكه مدتي گذشت و رهبران حزب به جرم 

دم پوزش خواستند، گرفتار آمدند و به گناه خويش اعتراف كردند و از مر! ها جاسوسي براي روس
هاي پيروان لجوج ايشان شكست و نقطه اتّكاي خود را از دست دادند و از سر سختي دست بر  بت

   !فاعتبروا يا أولي األبصارداشتند تا آنجا كه برخي از حضرات رسماً اظهار مسلماني كردند 
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و ما منعنا «: ده است  سورة اسري عذر معجزه نياوردن اين چنين توجيه ش59در آية [
نا ثمود الناقة مبصرة فظلموا بها وما نرسل و آتي. ب بها األولون أن كذّأن نرسل باآليات إالّ
صالح را  در قوم ثمود ناقة سبب نياوردن معجزه اين است كه سابقاً] : »باآليات اال تخويفاً

اي  ر براي تو معجزهاگرو هالكشان كرديم پس  فرستاديم ولي باز ايمان نياوردند از اين
خواهيم  ظاهر سازيم و ايمان نياورند مستحق هالك خواهند شد در صورتي كه ما مي

  ]. آنها را مهلت دهيم تا كار محمد تمام شود
 كه فرستندة قرآن در دوران مكّه اعالم داشته اوالًكند  در اينجا نويسنده اعتراف مي

ات و اين همان معجز(ة هالكت مشركان شود معجزاتي را نخواهد آورد كه انكار آنها ماي
 تمام �خواهد تا كار محمد  اشاره كرده كه خداوند ميو ثانياً) است 1مقترحه يا تخويفي

چنانكه در (خود رسيده و جامعة اسالمي پديد آيد شود يعني رسالت پيامبر به كمال 
يجة اين سخن نت) مكرّرسخن رفته استهاي مكّي از پيروزي پيامبر بر دشمانش  سوره

بسته نبوده است جز آنكه  آنست كه از ديدگاه قرآن، راه هدايت و اصالح مشركان كامالً
پوييدند و جز استحقاق  مشركان طريق صالح نمي! بنظر قرآن با نمايش معجزاتِ مطلوب

ها سخني  بنابراين نه تنها قرآن مجيد دربارة كفر ابدي مكّي. يافتند هالكت نصيبي نمي
 پيشگويي كرده است و اين نشانة ديگري از �ه تسليم آنان را در برابر پيامبرنگفته بلك

  . آيد حقّانيت قرآن بشمار مي

_________________________________________________________________________ 

و ما «: آيد  مي» تخويف «زيرا در آيه شريفه تصريح شده كه اين معجزات براي بيم دادن از هالكت يا -1
و معلوم است تمام معجزات چنان نبود كه در پي انكار آنها عذاب و هالكت » نُرسل باآليات إالّ تخويفاً

رو الف و الم  از اين) كند  گزارش مي�مانند معجزاتي كه قرآن كريم در سوره آل عمران از مسيح(آيد 
ي عهد ذهني بكار رفته و به آيات مقترحه يا آيات الف و الم جنس نيست بلكه برا) باآليات(در كمله 

  . نمايد تهديد كننده اشاره مي
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به تفاوت ديدگاه قرآن كريم و كتاب ) با پوزش از خداوند متعال(در اينجا بار ديگر 
  : گويد  كنيم كه در پاسخ آنچه گذشت مي  سال اشاره مي23

عناد جاهالنه كه در صورت وقوع معجزه باز ايمان مردماني بدين سخافت فكر و [
مگر چهل و هشت نفر آنها در جنگ بدر كشته شدند (!!) آورند بهتر كه هالك شوند نمي

  )  كتاب83صفحة ( .]چه زياني به جهان رسيد؟
خداوند بدون اعتناء به آيندة گناهكاران و تحول اخالقي در ! بنابر فتواي جناب مفتي

حضرت قاضيِ دانم  نمي! همگي را درو كند و در آتش قهر بسوزاندآنان، الزم بود 
» جنگ در اسالم«با اين همه تنگ نظري و قساوت چرا هنگامي كه سخن از ! القضاه

آيد براي مشركاني كه خود آتش پيكار را افروخته و در آن سوخته بودند، مرثيه  پيش مي
ناموس و مال خويش سنگدالنه و كند و دفاع مسلمانان را از عقيده و جان  خواني مي
هدفي جز لجاجت در برابر حقيقت ! تضاد روحي و دو شخصيتيآيا اين ! دهد؟ جلوه مي

  ! تواند داشت؟ مي

معلوم نيست چرا از ميان همة كساني كه در فتح مكّه اسالم آوردند جناب  : ثانياً
او بو سفيان و همفكران ابا اينكه خود دربارة ! است؟ ابو سفيان را بر گزيده ،نويس سيره

   ]!!هي است اسالم آنها از ترس بوديبد[: نويسد  تابش ميك از 78ضمن صفحة 
سازد خود را به  معلوم نيست چرا سخن ابو سفيان را هم دگرگون مياز اين گذشته، 
 بنابر آنچه در كتب تاريخ و سيره آمده است آنگاه كه عباس !؟كند او نيز بدهكار مي

:  برد، پيامبر اكرم به او فرمود �ابو سفيان را به حضور رسول خدا �عموي پيامبر

ويحلَأَ! با سفيانَ يا أكلَنِأم ي علَن تَ أكنَّ أَمإِ ال هواي بر تو اي ابا : ؟ ا اهللاُلّ إله
سفيان، آيا هنگام آن فرا نرسيده كه بداني جز خدا كسي سزاوار بندگي نيست؟ ابو سفيان 

:  را احساس كرد گفت �هايش، نرمي و بزرگواري پيامبر  دشمنيكه پس از آن همه



  معجزهمعجزهمعجزهمعجزه

 

219219219219

 و كانَن لَ أَنتنَ ظَ اهللاِو! كلَوص و أكمكرَ و أَكمحلَي، ما أَم و أُنتأبي أَبِ«
مإِل اهللاِع يرُ غَهد أَقَ لَهيئاًي شَنّغني عب ابن هشام، القسم الثّاني، صفحة سيرة  (.»عد

  ) 53الجزء الثّالث، صفحة تاريخ طبري، . 403
چقدر بردبار و بزرگوار و به خويشاوندان مهرباني، ! پدر و مادرم فدايت باد«: يعني 

ري وجود داشت كاري براي من مان دارم كه اگر با خدا معبود ديگسوگند به خدا گ
  !»صورت داده بود

دون ذكر سال بسنجيم كه ب 23اينك جا دارد سخن ابو سفيان را با گفتار نويسندة 
  : نويسد  هيچ مدركي دربارة وي مي

آيا اين بد فرجامي ]!! گرايم چرا كم كم دارم بدين عقيده مي: ابو سفيان گفت [
  ! نيست كه انسان، مديون ابو سفيان هم بشود؟

  
   !ترديد در وحي

قرائني از قرآن مجيد بدست آورد تا نشان دهد ! كوشد باز هم از اين پس، نويسنده مي
سازد  را مطرح ميو در اين باره آياتي ! اي نداشته است  معجزه�ر گرامي اسالمكه پيامب

  : نويسد  مي! كه البتّه پيوندي با مقصود او ندارد
آنچه در باب سه آية سورة انعام گفته شد صرف حدس و فرض نيست قرائني در [

كه نشان كند باين معني  را تأييد مي(!!) آيات ديگر قرآني هست كه اين حدس و فرض 
فرستد در باب  دهد كه خود پيغمبر از اينكه خداوند آيتي براي تصديق نبوت او نمي مي

 سورة 95-94آيات (!!) ترين آنها  صريح. رسالت خود دچار نوعي شك شده است
فاسئل الذين يقرؤون الكتاب من قبلك لقد (!!)فان كنت قي شك مما انزلنا:يونس است 

وال تكون من الّذين كذّبوا بĤيات اهللا . نن من الممترين جائك الحقّ من ربك فال تكو
ايم از خوانندگان تورات  اگر شك داري در آنچه به تو نازل كرده= فتكون من الخاسرين
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بپرس حقيقت از خداوند به تو رسيده است و در آنها شك مكن و از آن مردمان مباش 
 از 78صفحة ( ]ان خواهي شداند ورنه از زيانكار كه آيات خداوندي را دروغ دانسته

  ) سال23كتاب 
  : هايي چند شده است بدين قرار  نگار دچار لغزش در اين گفتار، آقاي سيره

به اشتباه رفته ! ناپذير او است در نقل آيات شريفه چنانكه عادتِ چاره:  آنكه نخست
   !آورده است) نزلناأ(را بصورت ) أنزلنا إليك(اي از قلم افكنده يعني  و كلمه

اي در آنها  كمترين پيوندي ندارد وهيچ قرينه» معجزه«اين دو آية كريمه با :  آنكه دوم
 از نيامدن معجزه، در رسالت خود به ترديد افتاده باشد �نيست كه نشان دهد پيامبر خدا

دربارة درستي نبوتش ) كه اكثر آنها منكر وي بودند(آنگاه مأمور شود تا از بني اسرائيل 
كند كه پيامبر  آيا هيچ عاقلي باور مي!! رسد يا خير؟ كه آيا به من وحي ميسؤال كند 

اي را بر عهدة او  اسالم چنين تكليفي براي خود مقرّر كرده يا خداي سبحان چنين وظيفه
  ! نهاده باشد؟

يابد كه اين  از انصاف داشته باشد بخوبي در مي! اي از عقل و ذره اي  هر كس بهره
تواند ايات مزبور را توضيح دهد پس براي كشف مراد قرآن سزاوار   نميپندار نابخردانه

  . كوشيم اين راه را بخواست خدا طي كنيم است راه ديگري را پيمود و ما در اينجا مي

» تفريع«كه براي ) پس: بمعناي  (فاءبايد توجه داشت كه آيات مورد بحث با حرف 
دارد و فهم كامل  با آيات پيش از خود رابطه رود آغاز شده بنابراين بكار مي» ترتيب«يا 

  . آن، در گروِ شناختن اين ارتباط است

 و پيروانش را ياري كرديم و �موسيشته از اين معنا سخن رفته كه در آيات گذ

 و سپاه او را كه در پي موسي بودند غرق و هالك ساختيم و در نتيجه، فرعون
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پس اگر از آنچه «: فرمايد  سپس مي. 1ديماسرائيل را بر دشمنانشان پيروزي بخشي بني
در اين » ايم در ترديد باشي آنگاه از اهل كتاب بپرس بتو نازل كرده) دربارة اين ماجري(

دهد كه ما تو و  آية شريفه معناي لطيفي نهفته است، خداوند پيامبرش را بكنايه وعده مي
 بر دشمنانتان فيروز كنيم و شما را پيروانت را همچون موسي و پيروان او ياري مي

 گردانيم پس در اين وعدة الهي ترديد بخود راه مده چراكه عالوه بر اين وحي، كتاب مي
كه نمونة پشتيباني ما (موسي نيز شاهد بر اين مقال است و اهل كتاب بر پيروزي موسي 

دهند چنانكه در پي اين آيات دوباره به  گواهي مي) شود از نهضت انبياء شمرده مي
  : فرمايد   و هالكت كفّار و نجات و پيروزي مؤمنان عنايت نشان داده و ميشكست
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برند؟  روزگاري را جز مانند روزگارِ كفّار گذشته انتظار مي) اين مشركان(آيا «
پس ما فرستادگان خود ! بگو در انتظار باشيد كه من نيز با شما چشم براه هستم

 عهدة ما است كه اهل ايمان را بخشيم بدين صورت بر و مؤمنان را نجات مي
  .»نجات دهيم

بنابراين، مقام آية مورد بحث مقام اظهار لطف و دلداري و اطمينان بخشيدن است و 
كند تا لطف خويش را به سوابق  رو گواهيِ اهل كتاب را بر وعدة خود ضميمه مي از اين

  . ديني و تاريخي مؤكّد سازد

آمده كه براي افادة معناي ) اگر: بمعناي ( نإپس از حرف فاء در آية كريمه كلمة 
پس اگر از اين امر در شك باشي در آن صورت از «: فرمايد  رود و مي بكار مي» شرط«

_________________________________________________________________________ 

  .  از سوره يونس نگاه كنيد93-75به آيات  -1
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يعني اگر در شك نيستي البته پرسش هم لزومي ندارد ولي براي كسي » اهل كتاب بپرس
ل اين آيه با آنكه  هنگام نزو�كه در اين باره شك دارد راه تحقيق باز است و پيامبر اكرم

ال  وكشُال أَ: تحت فشار مشركان بود گفت برد و  در شرائطي بسيار سخت بسر مي
ران اين سخن را از چنانكه مفس» پرسم من در اين باره شك ندارم و نمي«: يعني . لُئَسأَ

ذيل (اند و تفسير طبري و قرطبي و زمخشري و بيضاوي و ابن كثير  آن حضرت آورده
رو در هيچ تاريخي نيامده   و از اين1دهند بر اين گفتار گواهي مي) ز سورة يونس ا94آية 

:  در اين باره از اهل كتاب پرسشي كرده باشد و بقول ابن عباس �است كه پيامبر اسالم

 )370الكشّاف، المجلّد الثّاني، صفحة ( »منه مِداًح أَلَأَال س وينٍ عةَرفَ طَكما شَ«
 به اندازة يك چشم به هم زدن ترديد نكرد و از هيچ يك از اهل كتاب پيامبر«: يعني 
  . »نپرسيد

اين اسلوب سخن كه با فنون بالغت پيوند دارد در صدد آن نيست تا ترديد مخاطب 
را نشان دهد بلكه در مقام آنست كه قطعي بودن وعده يا گفتاري را به اثبات رساند و 

را مطرح » فرض شك«رو ابتدا  سازد و از اين مخاطب خود را كامالً مطمئن روحية
دارد چنانكه در  مخاطب را از هر گونه ترديد و دودلي بر حذر ميايد و سپس من مي

 پس هرگز از ترديدكنندگان  =رينمتَ المنَ مِنَّكونَال تَفَ(: خوانيم  مقطع آية شريفه مي
  ). مباش

 شواهد را خاطر نشان سازد و در اين نحوه بيان، قصد متكلّم آنست كه وجودبعالوه، 
آورد سپس  را بميان مي» فرض شك«پس از آنكه مقصود خود را اظهار داشت رو  از اين

_________________________________________________________________________ 

حدثنا محمد بن عبداالعلي قال ثنا محمد بن ثور عن «: عبارت طبري در اين باره چنين است  -1
قال ) لذين يقرون الكتاب من قبلكل ائفإن كنت في شك مما أنزلنا إليك فس(معمر عن قتاده 

  . »ال أشك و ال أسل« : » قال����بلغنا أن رسول اهللا
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 تا معلوم شود براي )دهد و گاهي براهين گوناگون نشان مي(كند  دليل و شاهد ارائه مي
  . اثبات آن مقصود، شواهدي چند وجود دارد

غ وحي به سايرين بوده و گاهي روحية آنان  واسطة ابال�از نظر ديگر پيامبر اسالم
  : خوانيم  ر ميمبا او رعايت شده است چنانكه در سورة زنيز در مخاطبة 
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ردد و از گ نابود مي) اته پسنديد( كارهاي دتردي آوري بي اگر شرك همانا«

  .!»زيانكاران خواهي شد
شيوة روشن است كه قرآن كريم در اينجا بر خطر شرك تأكيد دارد و آن را با اين 

با همة اهميتش در دام شرك اوفتد اعمال » آور توحيد پيام«گيرا بيان مي كند كه اگر 
كريمه، بنابراين مقصود آية ! گردد تا چه رسد به ديگران اثر و باطل مي اش بي پسنديده

همچنين در ). نه خود پيامبر(بيشتر هشدار دادن به ساير مردم است كه از شرك بپرهيزند 
 بردند پيام مورد بحث، قرآن مجيد به مسلماناني كه در تحت فشار و سختي بسر ميآية 
توانيد از اهل   روي دهد ميدهد كه اگر در ياري و نصرت الهي ترديدي براي شما مي

ايم عالوه بر وحي قرآني در تورات نيز آمده و  آنچه در اين باره گفتهكتاب بپرسيد زيرا 
  . اهل كتاب گواه بر آنند

 »...ك في شَنتن كُإِفَ« سال توجه نداشته كه جملة 23خالصه آنكه نويسندة 
صدق شرطيه، بر وقوع آن توقّف «: شرطي است و بنابر قاعدة معروف جملة 
 وقوع شك در پيامبر سخن گفته و در حقيقت بهمين جهت ناشيانه از 1»ندارد

_________________________________________________________________________ 

اين جمله دليل » اگر فالن آدرس را فراموش كرده باشي از من بپرس«: يعني مثالً چون به كسي گوييم  -1
شويق بويژه كه قصد ما از اين سخن، ت! (بر آن نيست كه او حتماً آدرس مزبور را از ياد برده است

  ). ديگران باشد
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 چنانكه قبالً(خود را از مقدمات علوم نشان داده است بويژه كه در آية شريفه اطّالعي  بي
شود پس سخن نويسنده از بنياد  اي به موضوع معجزات ديده نمي كمترين اشاره) گذشت

  . اعتبار است سست و بي

رد كه آنچه در پيرامون سورة انعام نگاشته مبتني اذعان دا! نويس تازه سيره:  آنكه سوم
جز آنكه ! هاي او پندار و خيالي بيش نيست بوده است يعني نوشته! »حدس و فرض«بر 

: نويسد  سعي دارد بقول خودش با قرائني اين حدس و فرض را تأييد كند چنانكه مي
ائني در آنچه در باب سه آية سورة انعام گفته شد صرف حدس و فرض نيست، قر[

ترين  صريح... كند  هست كه اين حدس و فرض را تأييد ميآيات ديگر قرآني 
  ]! سورة يونس است 95-94آنها آيات 

از درجة اعتبار ساقط ! و چون بوضوح ثابت شد كه قرائن معتبر و قابل اعتمادِ ايشان
تي كه و البته وق! نماند نگار چيزي باقي است بنابراين، جز حدس و خيال براي سيره

چنين سرانجامي داشته باشد تكليف قرائن مبهم و نارساي آن جناب » ترين قرائن صريح«
مسؤوليت و پريشان گفتاري كه بكمك حدس و  و شگفت از نويسندة بي! استمعلوم 

   1!گويد  سخن مي� پيامبر از قرآن مجيد و سيرة!خيال و ابهام و اوهام

_________________________________________________________________________ 

  و به آيه كريمه ! آود  از كتابش دوباره سخن از ترديد پيامبر بميان مي120 سال در صفحه 23نويسنده  -*
اطّالعي  اين گونه شاهد آوردن جز بي! كند  استشهاد مي)99:حجر ( � و اعبد ربك حتي يأتيك اليقين �

» حادثه حتمي و تخلّف ناپذير« در آيه كريمه بمعناي »اليقين«رساند زيرا  نويسنده چيزي را به اثبات نمي

$$$$ �: بكار رفته است چنانكه در سوره مدثر از قول دوزخيان آمده  ¨¨ ¨¨ΖΖΖΖ àà àà2222 uu uuρρρρ ÞÞ ÞÞÚÚÚÚθθθθ èè èèƒƒƒƒ ww wwΥΥΥΥ yy yyìììì tt ttΒΒΒΒ tt tt ÅÅ ÅÅÒÒÒÒ ÍÍ ÍÍ←←←← !! !!$$$$ ss ssƒƒƒƒ øø øø:::: $$ $$#### ∩∩∩∩⊆⊆⊆⊆∈∈∈∈∪∪∪∪ 

$$$$ ¨¨ ¨¨ΖΖΖΖ ää ää.... uu uuρρρρ ÜÜ ÜÜ>>>> ÉÉ ÉÉ jj jj‹‹‹‹ ss ss3333 çç ççΡΡΡΡ ÏÏ ÏÏΘΘΘΘ öö ööθθθθ uu uu‹‹‹‹ ÎÎ ÎÎ//// ÈÈ ÈÈ ÏÏ ÏÏ dd dd‰‰‰‰9999 $$ $$#### ∩∩∩∩⊆⊆⊆⊆∉∉∉∉∪∪∪∪ ## ## ¨¨ ¨¨LLLL yy yymmmm $$$$ oo ooΨΨΨΨ9999 ss ss???? rr rr&&&& ßß ßß ÉÉ ÉÉ)))) uu uu‹‹‹‹ øø øø9999 $$ ا تكذيب ما روز جزا ر«:  يعني)47-45 :مدثر ( � ####$$
در سوره شريفه حجر هم به پيامبر . »به سراغ ما آمد) مرگ و قيامت(كرديم تا آنكه حادثه حتمي  مي
آن حادثه حتمي، : و بقول برخي از مفسران .  امر شده كه تا حصول آن حادثه قطعي به عبادت پرداز�اكرم

* 
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 و � بر صداقت و امانتِ پيامبر اسالماز سوي ديگر، آيات مورد بحث از چند جهت
درستيِ رسالت آن حضرت داللت دارد كه ما از تفصيل آنها در اينجا معذوريم تنها به 

 هر چه را �پيامبر اكرمد نده كه آيات شريفه بخوبي نشان ميكنيم  اين مطلب اشاره مي
نهاده است  يكرده آشكارا در اختيار دوست و دشمن م دريافت مي) با هر لحني و بياني(

و نيز وعدة پيروزي او از واقعيت فاصله نگرفته و مقرون به صدق بوده است يعني 
حاالت وحي در آن حضرت با اصالت و حقيقت، مالزمت داشته بنابراين بار ديگر ثابت 

اي در حقانيت  شود كه مخالفان اسالم به هر آيتي از قرآن مجيد دست آويزند تا شبهه مي
ديد آورند، همان آيت بر ايشان حجت بوده و در نفي و رد ادعاي آنان قرآن و اسالم پ

دهد و درود خداي بر پيامبر   گواهي مي�كند و بر صدق مدعاي پيامبر كفايت مي

  .  بادمحمدراستين و امينش 
  

   !كتمان وحي
آنها با وجود كند كه از آوردن   سال آيات ديگري را ياد مي23از اين پس، نويسندة 

تنها اين دو آيه نيست كه چنان مفاهيمي [نويسد  مي. ني شدن رشتة سخن ناگزيريمطوال
عض ما ك تارك بفلعلّ«.... توان يافت  هاي مكّي نظير آنها را مي رساند در سوره را مي

نت ما أن يقولوا لو ال انزل عليه كنز اوجاء معه ملك انّيوحي اليك و ضائق به صدرك أ
ايم  به تو وحي كردهگويد شايد تو بعضي از مطالبي را كه   ميخداوند به محمد : »نذير

                                                                                                                                                    

 سال خود 23و شگفتا كه نويسنده ) تخواه در دنيا و يا در قيام(پيروزي پيامبر و عقوبت كافران بوده است 
مسلّماً حضرت محمد بانچه مي گفته :[مينويسد!) يعني به فاصله يك صفحه( از كتابش 121در صفحه 

آري بقول !  بنابر اين، شك و ترديد در وحي چه معنا دارد؟]!ايمان داشته و آنرا وحي الهي ميدانسته است

zz �: قرآن مجيد  zz tt ttΒΒΒΒ#### uu uu ãã ããΑΑΑΑθθθθ ßß ßß™™™™ §§ §§9999 $$ $$#### !! !!$$$$ yy yyϑϑϑϑ ÎÎ ÎÎ//// tt ttΑΑΑΑ ÌÌ ÌÌ““““ΡΡΡΡ éé éé&&&& ÏÏ ÏÏµµµµ øø øø‹‹‹‹ ss ss9999 ÎÎ ÎÎ))))  ÏÏ ÏÏΒΒΒΒ  ÏÏ ÏÏµµµµ ÎÎ ÎÎ nn nn//// §§  پيامبر بدانچه بر او وحي شده )285 :بقره ( � ‘‘‘‘§§
  . ايمان آورد و براستي آن را باور كرد
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كني كه آنها بتو  گويي و نوعي گرفتگي خاطر و ناراحتي احساس مي به مردم نمي
اي براي صدق گفتار  سازي يا فرشته گوئي چرا گنجي ظاهر نمي گويند اگر راست مي مي

نداري كه هر چه آنها  تو فقط مبلّغ وداعي هستي و ديگر تكليفي آوري؟ خود نمي
  )  كتاب79صفحة ]. (اند انجام دهي خواسته

  : در اين باره سه نكته را بايد در نظر داشت 

ترجمة اين آية كريمه بصورتي در سخن نويسنده منعكس شده كه :  آنكه نخست
و خداي سبحان نيز در اين باره !  بخشي از وحي الهي را كتمان كرده�گويا پيامبر خدا

با آنكه هيچ يك از اين دو مفهوم كمترين نسبتي با آية مباركه ! ن داده استترديد نشا

 آمده در اينجا معناي منع و نهي را افاده )كلَّعلَفَ( كه در كلمة )لَّعلَ( ندارد زيرا واژة
: گويد  دهد گاهي به او مي مرد عرب چون فرزند خود را به كاري فرمان مي. كند مي

ام  شايد در اجراي آنچه بتو دستور داده«:  يعني !1هِ بِكرتُميما أَ فرُقص تَكلَّعلَفَ
بنابراين، آية شريفه را . كه در حقيقت معناي نهي دارد يعني كوتاهي مكن! »كوتاهي كني

و » ...مبادا برخي از آنچه را كه بسويت وحي شده ترك كني «: بايد چنين ترجمه كرد 
كند كه هر چند از  است و در حقيقت اعالم مياين نهي، براي تأكيد در ابالغ وحي 

جوييِ ايشان به تنگ آيي با اين همه، آيات كوبندة قرآن را با  لجاجت مشركان و بهانه
خواست چيزي از وحي   مي�و اگر پيامبر گرامي. بايد بĤنان ابالغ كنيكمال صراحت 

  ! را كتمان كند پيش از هر چيز الزم بود همين آيه را پنهان داردخدا 

 را �نويس تازه، خود اعتراف كرده كه اين آية شريفه، وظيفة پيامبر سيره:  آنكه دوم

تكليفي نداري كه [: نويسد  جدا نموده است چنانكه مي» معجزات مقترحه«از آوردن 

_________________________________________________________________________ 

  .  از سوره هود نگاه كنيد12اثر فخر الدين رازي، ذيل آيه » مفاتيح الغيب«به تفسير  -1
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  قبالً� و اين معنا هيچ منافات ندارد با آنكه پيامبر]اند انجام دهي هر چه آنها خواسته
هاي ديگر از اين  خواست بود بĤنان نشان داده باشد چنانكه سورهمعجزاتي را كه خدا 

پس موضوع بحث در اينجا، رد خواهش نابخردانة مشركان است . كنند معنا حكايت مي
و اين با دالئل استوار نبوت كه پيامبر ) گفتند سخن مي! نما كه از گنج طال و فرشتة آدم(

  . ارائه كرد هيچ برخوردي ندارد

اين آية كريمه نيز مانند آيات گذشته، بر كمال صداقت و نهايت امانت  :  آنكهسوم

  ! و ذلك هو المطلوبكند پيامبر داللت مي
 سال آن را بر ادعاي خود گواه آورده در سورة شريفة 23آية ديگري كه نويسندة 

  : نويسد   مي80انعام آمده است و در اين باره ضمن صفحة 
  .  ...گيرد  اي ديگر محمد مورد عتاب قرار مي  بگونه سورة انعام35 باز در آية[

� ββββ ÎÎ ÎÎ)))) uu uuρρρρ tt ttββββ%%%% xx xx.... uu uu4444 ãã ãã9999 xx xx.... yy yy7777 øø øø‹‹‹‹ nn nn==== tt ttãããã öö ööΝΝΝΝ åå ååκκκκ ÝÝ ÝÝÎÎÎÎ#### {{ {{���� ôô ôôãããã ÎÎ ÎÎ)))) ÈÈ ÈÈββββ ÎÎ ÎÎ**** ss ssùùùù || ||MMMM ÷÷ ÷÷èèèè ss ssÜÜÜÜ tt ttGGGG óó óó™™™™ $$ $$#### ββββ rr rr&&&& zz zz ÈÈ ÈÈöööö tt ttGGGG öö öö;;;; ss ss???? $$$$ ZZ ZZ)))) xx xx���� tt ttΡΡΡΡ ’’’’ ÎÎ ÎÎûûûû 
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33 33““““ yy yy‰‰‰‰ ßß ßßγγγγ øø øø9999 $$ $$#### 44 44 ŸŸ ŸŸξξξξ ss ssùùùù ¨¨ ¨¨ ss ssððððθθθθ ää ää3333 ss ss???? zz zz ÏÏ ÏÏΒΒΒΒ tt tt ÎÎ ÎÎ==== ÎÎ ÎÎγγγγ≈≈≈≈ yy yyffff øø øø9999 $$   )35 : انعام(  � ####$$
 است نقبي در زمين زن يا  آنها بر تو خيلي گران آمدهگيري بهانهاگر انكار و «

 فراهم سازي اگر خداوند خواهند آنچه مينردباني در آسمان بساز تا تواني 

  .»]شدند ولي تو نادان مباش  همگي هدايت ميخواست مي
انندة گرامي توجه نداشته باشد كه اين آية شريفه، پيامبر اسالم را كنم خو گمان نمي

آنچه «شتند انويس، توقّع د دهد كه بقول سيره نشان مي! »گير بهانه«در برابر گروهي 
كه مايل بود آنها ( و خداوند پيامبرش را ! براي ايشان فراهم آورد�پيامبر» خواهند مي
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دهد كه تو از غافالن مباش و گمان مبر  قرار مي» عتاب«با ماليمت مورد ) هدايت شوند
: فرمايد  سپس در آية بعد مي! گيري در خور هدايت هستند چنين مردم معاند و بهانه

پذيرند كه  تنها كساني دعوت تو را مي«: يعني ...  »عونَسم يذينَ الَّجيبستَما ينَّإِ«
سازد كه راه هدايت زماني   ميناين بيان به مشركان خاطر نشا و با» شنوند سخن را مي

  . وي شما باز است كه گوش شنوا داشته باشيد و راه انصاف بپوييدبر
  

   !باز هم بحث جبر
خالصه آنكه جناب سيره نگار از زحمت ما دربارة اين آية كريمه كاسته و بدانچه 

ت كه اي را در اينجا نتوان ناگفته گذاش گفتيم اعتراف نموده است جز آنكه نكتهتاكنون 
چنانكه از همين آية شريفه ( بر هدايت قوم خود حرصِ فراوان داشت �مپيامبر اكر

و آرزومند بود تا عالوه بر دالئل و معجزات گذشته، آيتي بيايد كه قوم او ) نمايان است

م هعمج لَ اهللاُو شاء لَو(: خوانيم  آيه ميرو در مقطع  را به قبول ايمان ملزم كند از اين
ي لَعاگر خدا : مفهوم اين سخن آنست كه  )لين الجاهِنَ مِنَّونَكُال تَدي فَاله

كرد و بر طريق هدايت گرد  خواست البته همة مشركان را به پذيرش حق وادار مي مي
خواهد خلق را به قبول  آورد، پس تو مانند ناآگاهان مباش و بدان كه خداوند نمي مي

خابگر آفريده و البته كساني كه در انتخاب خود، زيرا خدا مردم را انت(حق مجبور كند 
اين مفهوم در مواضع ). اند در خور هدايت خداوند نيستند جانب عناد با حق را برگزيده

  : خواهيم  در سورة شريفة يونس ميديگر از قرآن كريم نيز تأكيد شده است چنانكه 

� öö ööθθθθ ss ss9999 uu uuρρρρ uu uu !! !!$$$$ xx xx©©©© yy yy7777 •• ••//// uu uu‘‘‘‘ zz zz tt ttΒΒΒΒ UU UUψψψψ  tt ttΒΒΒΒ ’’’’ ÎÎ ÎÎûûûû ÇÇ ÇÇÚÚÚÚ öö öö‘‘‘‘ FF FF{{{{ $$ $$#### öö ööΝΝΝΝ ßß ßßγγγγ hh hh==== àà àà2222 $$$$ ·· ··èèèèŠŠŠŠ ÏÏ ÏÏΗΗΗΗ ss ssdddd 44 44 || ||MMMMΡΡΡΡ rr rr'''' ss ssùùùù rr rr&&&& çç ççνννν ÌÌ ÌÌ õõ õõ3333 èè èè???? 

}} }}¨̈̈̈$$$$ ¨¨ ¨¨ΖΖΖΖ9999 $$ $$#### 44 44 ®® ®®LLLL yy yymmmm (( ((####θθθθ çç ççΡΡΡΡθθθθ ää ää3333 tt ttƒƒƒƒ šš šš ÏÏ ÏÏΖΖΖΖ ÏÏ ÏÏΒΒΒΒ ÷÷ ÷÷σσσσ ãã ããΒΒΒΒ �  )99 : يونس(  
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آوردند آيا پس تو مردم را  خواست همة اهل زمين ايمان مي اگر خداوندت مي«
  .»!مجبور خواهي كرد تا مؤمن شوند؟

  : فرمايد  در پي اين آيه مي

� $$$$ tt ttΒΒΒΒ uu uuρρρρ šš ššχχχχ%%%% xx xx.... CC CC§§§§ øø øø���� uu uuΖΖΖΖ ÏÏ ÏÏ9999 ββββ rr rr&&&& šš šš∅∅∅∅ ÏÏ ÏÏΒΒΒΒ ÷÷ ÷÷σσσσ èè èè???? �� ��ωωωω ÎÎ ÎÎ)))) ÈÈ ÈÈββββ øø øøŒŒŒŒ ÎÎ ÎÎ**** ÎÎ ÎÎ//// «« ««!!!! $$ $$#### 44 44 ãã ãã≅≅≅≅ yy yyèèèè øø øøgggg ss ss†††† uu uuρρρρ šš šš[[[[ ôô ôô____ ÍÍ ÍÍ hh hh9999 $$ $$#### 

’’’’ nn nn???? tt ttãããã šš šš ÏÏ ÏÏ%%%% ©© ©©!!!! $$ $$#### ŸŸ ŸŸωωωω tt ttββββθθθθ èè èè==== ÉÉ ÉÉ)))) ÷÷ ÷÷èèèè tt ttƒƒƒƒ �  )100 : يونس(  
»هيچ كس جز به اذن خدا نياونهد كه خرد را  پليدي را بر كساني مي) خدا(د و ر

  .»بندد ينم بكار
كند و هر كس  نمي» مجبور« خداوند كسي را در ايمان بنا به مفاد اين دو آيه،

و طهارت باشد بايد تا عقل و انديشه را بكار گيرد و از انصاف و خواستارِ هدايت 
كند كه  اي را نفي مي مورد بحث، معجزهنكه آية آخالصه . پذيري فاصله نگيرد حق
نه هر آيت و برهاني كه ماية عبرت و موجب تأمل و (اختيار مردم را به ايمان وادارد  بي

اي نيز توانا است جز آنكه بر  نان معجزهو البته خداوند بر پديد آوردنِ چ) فكرت شود
  : فرمايد  كند چنانكه مي خالف حكمت كاري نمي

� ββββ ÎÎ ÎÎ)))) ùù ùù'''' tt tt±±±± ®® ®®ΣΣΣΣ öö ööΑΑΑΑ ÍÍ ÍÍ ii ii”””” tt tt∴∴∴∴ çç ççΡΡΡΡ ΝΝΝΝ ÍÍ ÍÍκκκκ öö ööUUUU nn nn==== tt ttãããã zz zz ÏÏ ÏÏ ii iiΒΒΒΒ ÏÏ ÏÏ !! !!$$$$ uu uuΚΚΚΚ ¡¡ ¡¡¡¡¡¡9999 $$ $$#### ZZ ZZππππ tt ttƒƒƒƒ#### uu uu ôô ôôMMMM ¯¯ ¯¯==== ss ssàààà ss ssùùùù öö ööΝΝΝΝ ßß ßßγγγγ àà àà))))≈≈≈≈ oo ooΨΨΨΨ ôô ôôãããã rr rr&&&& $$$$ oo ooλλλλ mm mm;;;; tt tt ÏÏ ÏÏèèèè ÅÅ ÅÅÒÒÒÒ≈≈≈≈ yy yyzzzz �  
  )4 : شعراء(  

ان در برابر آن آوريم كه گردنهايش اگر بخواهيم آيتي بر ايشان از آسمان فرود مي«
  .!»خم شود

افزايد و آياتي را كه بر ضد جبر  نويس، بر فاصلة خود از قرآن كريم مي در اينجا سيره
عجب خداي رؤف : [نويسد  و از سر جسارت مي! شمرد كنند، دليل بر جبر مي داللت مي

  : فرمايد  عادلي است كه خود مي

� öö ööθθθθ ss ss9999 uu uuρρρρ $$$$ oo ooΨΨΨΨ øø øø⁄⁄⁄⁄ ÏÏ ÏÏ©©©© $$$$ oo ooΨΨΨΨ ÷÷ ÷÷YYYY ss ss???? UU UUψψψψ ¨¨ ¨¨≅≅≅≅ ää ää.... CC CC§§§§ øø øø���� tt ttΡΡΡΡ $$$$ yy yyγγγγ1111 yy yy‰‰‰‰ èè èèδδδδ �  )12 : سجده(  
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 –ولي معذلك آنها را  »افكنديم خواستيم نور هدايت در هر نفسي مي اگر مي«
 به هالكت و عذاب شديد تهديد –آنهائي كه خودش نخواسته هدايت شوند 

  ) كتاب81صفحة ( .!]كند مي
: فرمايد  اين مفهوم واضح را از آية كريمه در نيافته كه چون خداوند مي! سناتور مغرور

آن آنست مفهوم اين سخن در فرهنگ قر» كرديم خواستيم هر كس را هدايت مي اگر مي«
خواست،  كه خدا از وادار ساختن همة مردم به هدايت و ايمان ناتوان نيست و اگر مي

ايماني تعلق نگرفته است بلكه رساند ولي ارادة الهي بر چنين  البته اين كار را به انجام مي
شده تا هر كس خواستار ايمان باشد بدان دست يابد و هر كس ارادة او بر آن معطوف 

  : جوياي كفر است بدان نائل گردد چنانكه فرمود 

� ÈÈ ÈÈ≅≅≅≅ èè èè%%%% uu uuρρρρ ‘‘ ‘‘,,,, yy yyssss øø øø9999 $$ $$####  ÏÏ ÏÏΒΒΒΒ óó óóΟΟΟΟ ää ää3333 ÎÎ ÎÎ nn nn//// §§ §§‘‘‘‘ (( ((  yy yyϑϑϑϑ ss ssùùùù uu uu !! !!$$$$ xx xx©©©©  ÏÏ ÏÏΒΒΒΒ ÷÷ ÷÷σσσσ ãã ãã‹‹‹‹ ùù ùù==== ss ssùùùù ∅∅∅∅ tt ttΒΒΒΒ uu uuρρρρ uu uu !! !!$$$$ xx xx©©©© öö öö àà àà���� õõ õõ3333 uu uu‹‹‹‹ ùù ùù==== ss ssùùùù 44 44 �  
  )29 : كهف(  

 هر كه بگو حق از سوي خداي شما است، پس هر كس خواهد ايمان آورد و«
  .»خواهد انكار كند

   1.اي گسترده توضيح داديم و ما اين معنا را در جزء نخستين از همين كتاب بگونه
عدالت خداوندي را ! گويا حضرت سناتور. بينيم و تكرار آن را در اينجا الزم نمي

بخشد و يا بدون عنايت به موكول بر آن پنداشته كه پروردگار دادگر، جبر را حاكميت 
ور سازد و  همگان را از هدايت خود بطور يكسان بهرهو اخالص بندگان قت ليا

 و يزيد را مانند يكديگر � و ابو جهل و حسين� و فرعون و محمد�موسي
و بر خالف عدل و داد است چرا كه در اي عين ظلم و ستم   با آنكه چنين رويه!شمارد

دادگري آنست كه حقّ «: يعني  »هقَّ حقٍّ ذي حلِّ كُ ايتاءدلُالع«: گوييم  معناي عدل مي

_________________________________________________________________________ 
  .  به بعد نگاه كنيد172از صفحه » جبر در قرآن«به بحث  -*

* 
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 و ابو جهل يكسان �نه آنكه با محمد(هر كس را چنانكه در خور آن باشد به او بدهند 
 به چنان مفهومي از عدالت ز جناب سناتور از ديرباشود كرد؟ اما چه مي! »)رفتار كنند

 يعني حقّ هيچ كس را نموده زيرا بهنگام وكالت با همه يكسان رفتار مي! خو گرفته است
! كند  كذائي را به خداوند متعال پيشنهاد ميتو اينك همان عدال! داده است نمي

  . »بيراًا كَولُ عمونَالِ الظّقولُا يم ع اهللاِحانَسبفَ«
  

  !لجاجت اهل كتاب
  :آية ديگري كه نويسنده آورده ، از سورة شريفة نساء است بدين صورت

لُسئَيلَزَّنَن تُ أَابِت الكِهلُ أَكنَم كتاباً مِيهِلَ عقَ فَماءِ السلُأَد سوسي أَوا مرَكب 
ن  مِجلَوا العِذُخَ اتَّمم ثُهِلمِظُ بِةُقَاعِم الصتهذَخَأَ فَةًهرَ جنا اهللاَرِوا أَقالُ فَكن ذلِمِ
ما جائَعدِب تهمالب يلطان ناتوسي سو آتَينا م ن ذلِكفَونا عبيناًفَع153:النّساء.(اً م(  

م تهجاء(ه را بشكلي مغلوط نقل مي كند پس از آنكه آية كريم! البته بر طبق معمول 
  :آنرا بدينگونه ترجمه مينمايد )نا را بصورت فعفوا مي آورد وفَعرا بصورت جائهم و فَ

اين  از موسي بيش از .اهل كتاب از تو مي خواهند از آسمان براي آنها كتاب آوري [
تقاضا داشتند و ميخواستند خدا را علناً بĤنها نشان دهد گس صاعقه جواب تقاضاي 

   ...]سپس به گوسالهاي روي آوردند. ستمكارانه آنها بود 
 سر لجاجت و عناد داشتند زيرا مقصود آنها از �پيدا است كه اهل كتاب نيز با پيامبر

ن مي خواستند تا از اسمان كتابي به فرود آمدن كتاب آسماني ، وحي الهي نبود بلكه ايشا
مي خواستند تا خداوند براي هر يك از ايشان نامهاي : و يا بقول مفسران ! زمين افتد 

داشت و از كينه وعناد يهوديان با و اين درخواست، نوعي استهزاء به همراه !فرستد 
تند و خوب را در مي ياف» كتاب آسماني«  حكايت ميكرد زيرا آنها خود معناي�پيامبر
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همچون موسي و هارون و يوشع و داود و سليمان (مي فهميدند كه براي پيامبران ايشان
و ! هيچگاه كتابي از آسمان بزمين نيافتاد) و أشعياء و إرمياء دانيال و حزقيال و ديگران
پس اين درخواست ، !نكرد » نامه نگاري «خداوند در اثبات نبوت آنها ، با بني اسرائيل

بهانه جويي و انكار آيات خدا و گريز از ايمان طرح شده بود و جا نداشت كه بمنظور 
 بلكه انبياء خدا عليهم السالم برانگيخته شده از سوي پيامبر حق ، مورد اعتناء و اجابت

تا با همين خوي هاي ناپسند در ميان آدميان مبارزه كنند و بشر را از اين قبيل آلودگي ها 
و از اينرو در آية كريمه، به سوابق لجاجت !  بر دامنة آن بيافزايند رهايي بخشند نه آنكه

 اشارت رفته و از قبح سؤال و زشتي اعمال آنها �و بهانه جويي آنان در زمان موسي
پنداشته بودند كه عالم ماوراء طبيعت ! گويا شياطين آدم نما . سخن بميان آمده است 

! ق كنديالزمست تا خود را با هواي ايشان تطببايد تسليم هوسهاي آنان باشد و نظام حق 
  : غافل از آنكه بقول قرآن مجيد 

� اتَّوِ لَو بعهوائَ أقُّ الحفَم لَهستِدالس مواتاألَ و رضو نَّن فيهِ م�  
  )71 : مؤمنون(  

ها و زمين و هر كس در  هاي ايشان پيروي كند نظام آسمان اگر حق از هوس«
  .»....رود هي ميآنها است به تبا

  
   !آخرين تالش در انكار معجزه

آورد، آية سي و هفتم از سورة انعام  اي كه سيره نگار در نفي معجزه مي آخرين آيه
  : فرمايد   كه مياست

� (( ((####θθθθ ää ää9999$$$$ ss ss%%%% uu uuρρρρ ŸŸ ŸŸωωωω öö ööθθθθ ss ss9999 tt ttΑΑΑΑ ÌÌ ÌÌ hh hh““““ çç ççΡΡΡΡ ÏÏ ÏÏµµµµ øø øø‹‹‹‹ nn nn==== tt ttãããã ×× ××ππππ tt ttƒƒƒƒ#### uu uu  ÏÏ ÏÏ ii iiΒΒΒΒ  ÏÏ ÏÏµµµµ ÎÎ ÎÎ nn nn//// §§ §§‘‘‘‘ 44 44 öö öö≅≅≅≅ èè èè%%%% jj jjχχχχ ÎÎ ÎÎ)))) ©© ©©!!!! $$ $$#### îî îî‘‘‘‘ ÏÏ ÏÏŠŠŠŠ$$$$ ss ss%%%% ## ##’’’’ nn nn???? tt ttãããã ββββ rr rr&&&& 

tt ttΑΑΑΑ ÍÍ ÍÍ ii ii”””” tt tt∴∴∴∴ ãã ããƒƒƒƒ ZZ ZZππππ tt ttƒƒƒƒ#### uu uu ££ ££ ÅÅ ÅÅ3333≈≈≈≈ ss ss9999 uu uuρρρρ öö ööΝΝΝΝ èè èèδδδδ uu uu4444 ss ssYYYY òò òò2222 rr rr&&&& ŸŸ ŸŸωωωω tt ttββββθθθθ ßß ßßϑϑϑϑ nn nn==== ôô ôôèèèè tt ttƒƒƒƒ �  )37 : انعام(  
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و به پندار خود ! داد سخن داده) پس از ترجمة آن( نويسنده دربارة اين آية شريفه،
 چنين 82 در صفحة !اجزاء آيه را به اثبات رسانيده است» عدم تالزم عقلي و منطقي«

  : د نويس مي
فرستند؟ بĤنها بگو  ر صدق گفتارش نميب) اي معجزه(چرا خداي او آيتي : گويند  مي[

تالزم عقلي و منطقي در اين آيه . دانند ر آنها نميث است آيتي بفرستد ولي اكرخدا قاد
شود كه خدا قادر است آيتي  خواهند بĤنها جواب داده مي كجا است؟ منكران، معجزه مي

از همين روي دانند كه خدا قادر است و  نازل كند؛ البته خدا قادر است، منكران مي
خواهند، پس به همين دليل كه قادر است بايد معجزه روي دهد ولي  معجزه مي

. شود دانند اكتفا مي نها نمي اكثر آ)كثر هم اليعلمونا(شود و بگفتن  اي ظاهر نمي معجزه
دانند و بهمين دليل  را مي دانند؟ اينكه خدا قادر است؟ از قضا اين مردم چه مطلبي را نمي

  . ]خواهند معجزه مي
  : موضوع اينست كه ! شويم در اينجا با موضوع جالبي روبرو مي

جويي  نويس گمان كرده كه هر كس نام خدا را بر زبان آورد و از راه بهانه سيره
توان به او  رو نمي داند و از اين شك خدا را بر اين كار قادر مي اي بخواهد، بي معجزه
كني،  جويي مي داني و فقط بهانه ات قادر نميتو خدا را در پديد آوردن معجز«: گفت 

نويس  آري سيره! »اصالح كنيخويش را دربارة قدرت خداوند پس جا دارد كه عقيدة 
غافل از آنكه خودش يكي . قبول ندارد كه چنين افرادي در دنيا بوده و هستندگويا ! گيج

  !! شود از همان افراد شمرده مي
  : پيش از اين نوشته بود ايم كه آن جناب  مگر فراموش كرده

 يعني ....بĤنها بگو اعجاز از من نيست و از خدا است : گويد  خداوند به محمد مي[
گيرد، خاصيت آتش سوزاندن  قوانين طبيعت اليتغير است و خالف آن صورت نمي

  )  كتاب73صفحة  (].!!است و اين خاصيت هميشه با اوست
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» بگو اعجاز از من است«: گويد  خداوند ميشود حتي در آنجا كه  چنانكه مالحظه مي
پس قوانين طبيعت اليتغير است و : رسد كه  نويسندة بيست و سه سال بدين نتيجه مي

خداوند بر پديد آوردن :  آيا به چنين كسي نبايد گفت كه !پذيرد خالف آن صورت نمي
و از معرفت تواند دگرگون سازد ولي ت اي قدرت دارد و قوانين طبيعي را مي هر معجزه

  ! حق بر كنار هستي؟
: است اما پاسخي كه مسئله را حل كند يعني » جواب نقضي«: اين پاسخ، به اصطالح 

  . شكل ديگري دارد و موكول به بحث دقيقتري است» جواب حلّي«
حقيقت آنست كه بسياري از آيات شريفة قرآن در رابطه با آنچه قبل و بعد از آنها 

 در  قرار گيرد و تا اين پيوند شناخته نشود مفهوم صحيح آياتآمده بايد مورد تحقيق
يابد كه با   در مياي از قرآن بدرستي شناخته شد خواننده آيد و همين كه آيه ذهن نمي

اي از  گفتاري حكيمانه روبرو شده و به معنايي استوار راه يافته است و در واقع، هر آيه
 آري مشكل !كه بايد مفاد اين برهان را فهميدكند جز آن قرآن كريم، برهاني را عرضه مي

اند و ما در  است كه اكثر مترجمان، از آن دور افتاده» فضاي آيات«كار، بيشتر در فهم 
  . اي نشان دهيم مورد بحث تا اندازهكنيم اين فضا را در آية  اينجا سعي مي
پيامبر : آيد  اي كه در صدد توضيح آن هستيم سخني آمده كه از آن بر مي پيش از آيه

 آرزو داشت قوم وي از هدايت الهي برخوردار شوند و مايل بود تا آيتي شگفتي �اكرم
از سوي خدا بيايد كه آنان را به قبول ايمان ملزم سازد، در اين حال قرآن كريم به پيامبر 

وند به تو عطا كرده خاطرت ا كه خدياگر اعراض مشركان از دالئل: دهد كه  هشدار مي
 ده و آيد انجام ، هر تالشي از تو بر مياي زارد و بر هدايت ايشان سخت دلبستهآ را مي

اي را  بدان كه اگر خدا چنين شيوهاما ! آيتي براي آنان بياور تا به قبول حق ملزم گردند
خبران در  كرد پس تو راه بي پسنديد البته همة ايشان را از ايمان به حق ناگزير مي مي
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تنها !  تعلّق نگرفته استي كه مشيت الهي هرگز به چنين هدايتپيش مگير و بياد آور
  ....  و اند كه گوش شنوا داشته باشند كساني در خورِ هدايت

  اهللاَل إنَّ قُهِبن ر مِةٌ آييهِلَ علَزِّال نُووا لَ قالُو«: فرمايد  در پي چنين گفتاري، مي
: مفهوم آية شريفه اينست كه . »ونَمعلَ ال يمهرَكثَأ نَّلكِ وةً آيلَزِّنَلي ي عرقادِ

آيد تا مورد قبول ما   آيتي بر او فرود نمي�مشركان گفتند چرا از سوي خداي محمد
واقع شود؟ بگو البته خدا توانا است آيتي فرو فرستد كه ايشان را به پذيرش آن ناگزير 

 كند و از حكمتي كه ل نميكه چرا خداوند چنين آيتي نازدانند  بيشتر آنان نميكند ولي 

م ال هرَكثَ أنَّلكِو«: » تفسير كشّاف«بقول زمخشري در . خبرند در اين امر است بي
الحِنَ مِفاً صارِنَّأَ ..... مونَعلَي ةِكمفُصرِ يهالكشّاف، المجلّد الثاني، ( »هانزالِن إ ع

حق تعالي را از فرو كه مصحلت و حكمتي دانند  بيشتر مشركان نمي«: يعني ). 20صفحة 
  . »دارد فرستادن چنان معجزاتي باز مي

نبوده بلكه » قدرت خداوند«ناآگاهي مشركان كه در آية مزبور آمده از : خالصه آنكه 
اختيار و  اي كه آنان را در ايمان، بي معجزه! يافتند را در نمي» علّت نيامدن معجزه«ايشان 

  .  و عقوبت در پي داشتكرد و يا در صورت انكار، عذاب ناگزير مي
نويس تازه از مفهوم اين آية شريفه، مولود نشناختن روابط و فضاي  پس حيرت سيره

است و گرنه، خود قرآن كريم او را به مقصود اصلي رهبري ) يا شواهد قرآني آن(آيه 
در كار نبود الاقل با مراجعه به تفاسير قرآن از مراد آية ! كرد و اگر غرض و مرضي مي

  :  آري يافت، ه آگاهي ميشريف
  سهم ناپاكان زقرآن حيرت است

  

  نورِ خور، خفّاش را چون ظلمت است  
  

   اول زاوصاف هوسپاك شو
  

  1معنيِ قرآن بجوي از آن سپس  
  

_________________________________________________________________________ 

  .  از نويسنده اين كتاب استاشعار -1



 

  معجزة قرآن 
دانند و آن را برهاني تابان بر نبوت خاتم  اي پاينده مي مسلمين، قرآن كريم را معجزه

  . شمرند پيامبران مي

رد و يگانه مانده هماو نظام لفظي يا شيوة گفتارش در طول قرون، بي:  كهور زآنا
  . است

  . متضمن اخبار غيبي از گذشته و آينده است : كهرو ازآن

از تناقض و اختالف بر كنار )  سال23در طول (با وجود نزول تدريجي  : كهرو ازآن
  . مانده است

 آن را نساخته و نپرداخته بلكه بدون اش دهد آورنده خود نشان مي : كهرو ازآن
  . اختيار به او القاء شده است

اش به تحصيل آنها همت   علوم و معارفي را بهمراه دارد كه آورنده: كهرو آناز
  . نگماشته است

  در مدت چهارده) و ناسازگاري با علوم قطعي(كهنگي و فرسودگي  : كهرو ازآن
  . بدان راه نيافته استقرن 

  . شود نظم عددي شگفتي در كلمات آن ديده مي : هكرو ازآن

و دالئل .... كتاب به مبدء و معاد و شرايع الهي است ترين  كننده هدايت : كهرو آناز
  . و مؤيدات ديگري كه به برخي از آنها اشاره خواهيم كرد

 – بجز اعجاز عددي –هاي اعجاز  خود قرآن و نيز پيامبر اسالم به تمام اين چهره
يكي ازاين وجوه   و كمتر كسي از دانشمندان است كه الاقل در1اند ح و اشاره كردهتصري

_________________________________________________________________________ 

  : خوانيم  چنانكه در تطبيق با آنچه گفتيم به ترتيب مي -1
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همراه نباشد و ما اگر بخواهيم شواهد اين موضوع را در كتاب خود بياوريم با مسلمانان 
  .  سال فاصله بگيريم23بيم آنست كه از پاسخ دادن به كتاب 

باحث گذشته به تناقض سخن گفته در اين مسئله نيز مانند م! پرداز جديد اما سيره
پذيرد و گاهي بر سر انصاف آمده  است، گاهي راه انكار پيش گرفته اعجاز قرآن را نمي

آيد تنها  و البته از وجوه گوناگون اعجاز كه در قرآن كريم بنظر مي! كند؟ دان اعتراف ميب
 و دربارة أبعاد را مورد توجه قرار داده) بالغت قرآن، و اخالق و شرايع آن(دو موضوع 

  نويسد؟  اينك جا دارد ببينم خودِ وي در اين باره چه مي! ديگر خاموشي گرفته است
  

  بالغت قرآن 
مجيد را يه از قرآن پس از آنكه دو آ» معجزه قرآن«لِ  سال در آغاز فص23نويسندة 

نين چ) آورد  مي... را بصورت أن يأتوا ... علي أن يأتوا (كند  مغلوط گزارش و نقل مي
  : نويسد  مي
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علماء اسالم نيز بر اين . داند بنابراين حضرت محمد قرآن را سند رسالت خويش مي[
او قرآن است اما در اينكه قرآن از حيث لفظ و فصاحت و امر اتفاق دارند كه معجزة 

بالغت معجزه است يا از حيث معاني و مطالب آن يا از هر دو حيث؟ بحث فراواني در 
(!!) بديهي است . اند  علماي اسالم از هر دو حيث قرآن را معجزه دانستهگرفته و غالب

صفحة (!!)]. (غرضانه  رأي بدين قاطعي ناشي از شدت ايمان است نه محصول تحقيق بي
  )  كتاب84

هاي خود الزم  ما در برابر اين ادعا سه نوع پاسخ داريم اما پيش از آوردن پاسخ
ماي اسالم را دربارة اعجاز ادبي قرآن گزارش كنيم تا معلوم اي از رأي عل بينيم نمونه مي

اند؟  اند كه آن را از ديگر سخنان بسي واالتر شمرده شود آنها چه امتيازاتي در قرآن ديده

دربارة اعجاز قرآن » رقان الفُبغائِ ررآن و القُبرائِغَ« در تفسير ين نيشابوريالد نظام
  : نويسد  كريم مي

ه نَّ ذلك فإِعم وةِاحص الفَقصانَضي نُقتَ تَ كثيرةٌ وجوه في القرآنِعم اجتَدِه قَانَّ«
غَلَقد ب النِّةِفي الفصاح فَ! ةَهايهِونِ علي كَلَّدزاًعجِ م« .....   

فصاحت ياري از موانع فراهم آمده كه موجب نقصان سدر قرآن وجوه ب: گويد  مي
فصاحت و اوج شيوايي رسيده است و اين امر بر شود با وجود اين، قرآن به نهايت  مي

فصاحت «: نويسد  كند و مي  سپس نيشابوري از اين موانع ياد مي!»اعجاز آن داللت دارد
شتر يا اسب يا زن جوان يا پادشاه : عرب بيشتر در هنگام وصف امور محسوس از قبيل 

 اينكه در قرآن از اين گردد، با زار نمايان مي يا زدن نيزه يا صحنة كاريا ضربت شمشير
و نيز خداوند در ) و بيشتر به اموري معنوي توجه شده است(امور سخن بسيار نرفته 

دور شده است در ) تشبيهات دروغين(قرآن صدق و راستي را رعايت كرده و از بيان 

بهترين شعر آنست كه دروغ : يعني ! »هبكذَ أَعرِالشِّ نُحسأَ«: گويند  حالي كه مي
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 و د بن ربيعهبيلُرو  از اين....) چون لب لعل و قد سرو (ي در خود داشته باشد بيشتر

حپردازي را در شعر ترك نمودند   چون اسالم آوردند و دروغ و خيالان بن ثابتس
ديگر آنكه سخن يا شعر فصيح را در يك يا دو  !اشعارشان تنزّل كرد و به ركاكت رسيد

 در همة ه در تمام آن، ولي فصاحت در تمام قرآن وتوان يافت ن  قصيده ميبيت از يك
 گفتار بعالوه شاعر فصيح چون سخن خود را تكرار كند معموالً. شود اجزاء آن ديده مي

دوم او در فصاحت مانند سخن نخستين وي نخواهد بود ولي مكرّرات قرآن همه در 
  : د كه گفت آور نهايت فصاحت و غايت مالحت قرار دارد و سخن شاعر را بياد مي

  هكرَ ذِعمان لنا إنَّ نُكرَد ذِعِأَ
  

  هالمِو رتَرَّ ما كَسكهضَتَ يوع!  
  

  ياد نعمان را بياور باز چون
  

   ∗!بوي مشك آيد ز تكرارش فزون  
  

به لزوم عبادات و تحريم منكرات و تشويق به مكارم اخالق و ، قرآن  گذشتهناز اي
پوشيده نيست  آخرت اكتفا كرده است و بر هيچ كس در دنيا و روي نهادن بهپارسايي 

ديگر آنكه اديبان گويند كه شعر . ه اندازه ميدان بالغت تنگ استكه در اين موارد تا چ

بهنگام نابغهآيد و شعر   و نيك بنظر ميبهنگام وصف زنان و اسبان، زيبا القيسامرء 

 رو شع! و شراب در وقت گفتگو از طرب عشيأكند و شعر  وصف پيكار جلوه مي

سخنوري كه وارد ولي قرآن در هر فن از فنون !  هنگام وصف اميال و آرزوهازهير
) تبا همة زيبايي و لطاف( قرآن ضمناً. رساند شود گفتار را به نهايت فصاحت مي مي

سرچشمة همة علوم اسالمي چون علم كالم و اصول و فقه و لغت و صرف و نحو و 
اينك بر سر پاسخ به . »شود الق و نظاير اينها نيز شمرده ميمعاني و بيان و احوال و اخ

_________________________________________________________________________ 

 .  ترجمه بيت از نويسنده اين كتاب است-*
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 كالم سه نكته را يادآور رويم و در اثبات اعجاز قرآن از حيث شيوة گفتار نويسنده مي
  . شويم مي

 و ممتاز دارد بلحاظ نظام الفاظ، اسلوبي ويژهشك نيست قرآن مجيد :  آنكه نخست
اي مانند آن بسازند  نده است تا كتاب يا سورهو از سوي ديگر بارها مخالفان را فرا خوا

رقيب مانده با آنكه از   قرن است كه در سبك گفتار خود تنها و بيدهبا وجود اين چهار
تاكنون دشمنان بسيار داشته تا آنجا كه برخي از ايشان در صدد بر روزگار گذشته 

نظير باقي   همچنان بياند از اسلوب قرآن كريم تقليد كنند، با اين همه قرآن مجيد آمده
مانده و در تمام جهان كتابي كه بلحاظ سبك گفتار و اسلوب سخن شبيه يا قرين آن 

اما از ديگر انواع سخن چه نثر و نظم و چه عربي و غير عربي به . شود باشد ديده نمي
توان  چه وصفي را در خور اين امتياز مي» اعجاز«فراواني تقليد شده است آيا جز 

  ! دهد؟  در اين باره چه فتوي مي!غرضانه  تحقيق بيو! شمرد؟

كنيم مسلماناني كه قرآن كريم را بلحاظ نظام لفظي معجزه  ما فرض مي:  آنكه دوم
و (اند  اند ولي گواهيِ كساني را كه با ديانت سر جنگ داشته دانند راه تعصب پوييده مي

م كه به اعجاز لفظي و بالغي ه انگاريدچگونه نادي) زبان مادري ايشان نيز عربي بوده
  ! اند؟ ن شهادت دادهآقر

 پزشك معروف سوري نام ببريم كه لدكتر شبلي شمياز ميان اين گروه جا دارد از 
اي در   بوده و سپس به ماديگري پيوست با اين همه ضمن قصيدهيدر جواني مسيح
  : گويد  و وصف قرآن مي �نعت پيامبر اسالم

  هِدينِ بِرتفَد كَ قَكن أَ إِي وإنّ
  

  بِنَّرَكفُل أَه ؟ اآلياتِمِحكَم  
  

  هي النُّبلَد غَ قَرآنِ القُةِالغَبِبِ
  

  نحي  أَهِيفِو بسي الهاماتِلَع!  
  

  ه و انَّكيم و الحرُبد المعمنِ
  

  الفَرب ةِصاحماتِلِي الكَفَصطَ م  
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  ري الولِّن كُ مِ األبطالُهِن دونِمِ
  

  1 أوآترٍو حاضِ أَبٍن غائِمِ  
  

توانم آيات محكم قرآن را  ام اما آيا مي  من اگر چه دين محمد را نپذيرفته-: يعني 
  انكار كنم؟ 

او با بالغت قرآن بر همة خردها چيره شد و با شمشير آهنگ سرهاي ستمگران  -
  . كرد

شود و سخنانش برگزيده  ر و حكيمي ارزنده و خداوند فصاحت شمرده ميباو مد -
 . دبو

همة قهرمانان بشر از گذشتگان و معاصران و آيندگان در جايگاهي فروتر از او  -
 . قرار دارند

_________________________________________________________________________ 

. ايم هاين قصيده شامل ابياتي چند است كه ما در اينجا چهار بيت از آن را به تناسب بحث خود برگزيد -1
شماره (چاپ مصر » المنار«مرحوم رشيد رضا مفسر و نويسنده معروف عرب، اين ابيات را در مجلّه 

برخي از آنها ) 196ضمن صفحه (آورده و همچنين در مجلّد يازدهم از تفسير المنار ) 1326اول، سال 
ة الذي رأي في شأسوف الطبيب السوري الكاثوليكي النالفيل«: نويسد  را بازگو كرده است و مي

انت تنظر الي محمد كنبي : مجلة المنار بعض المناقب المحمديه فكتب الينا كتاب يقول في اوله 
 يعني »...ه أعظم و ذكر ابياتاً في وصفه و وصف القرآن نظر اليه كرجل فأعدافتراه عظيماً و انا 

» المنار«ت در مجلّه كه در آغاز عمر مذهب كاتوليك داش) اهل سوريه(فيلسوف و پزشك سوري «
توبه : نويسد  اي بمن نوشته است كه در آغازش مي  را ديده و نامه�هاي پيامبر اكرم برخي از ستايش

كنم و او را  بيني و من همانند مردي به وي نظر مي نگري و او را بزرگ مي محمد، چون پيامبري مي
شيخ خليل ياسين نيز در كتاب » ستسپس ابياتي در وصف پيامبر و قرآن سروده ا! شمارم بزرگتر مي

ابيات ديگر شبلي شميل را آورده و در يك بيت ميان آنچه او نقل كرده و در « محمد عند علماء الغرب«
 از 223به صحفه (شود ولي بلحاظ مفهوم و معنا اختالفي ندارند  تفسير المنار آمده است تفاوتي ديده مي

  ). كتاب مزبور نگاه كنيد
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: و يا  )هي النُّبلَد غَ قَرآنِ القُةِالغَببِ(: گويد  شاهد گفتار ما آنجا است كه مي

رآني  با بالغت و بياني ق�كه تصريح دارد پيامبر اسالم )هي النُّهلِلي أَربي ع أَهِيانِببِ(
  . بر عقول بشر چيره شده است

 سبك و اسلوب كالم  سال نيز به اعجاز قرآن از لحاظ23خود نويسندة :  آنكه سوم
  : نويسد   از كتابش مي91چنانكه در صفحة ! اعتراف كرده است

هاي مكّي و كوچك سرشار از  بايد انصاف داد قرآن ابداعي است، سوره[
جاري شدن آن از . اي است در زبان عرب ازهنيروي تعبير و قوة اقناع، سبك ت

درس نخوانده و براي كار ادب ، دانسته زبان مردي كه خواندن و نوشتن نمي
نظير و اگر از اين لحاظ آن را معجزه  تربيتي نديده است موهبتي است كم

   ]!اند گويند بر خطا نرفته
اگزير خود به اعجاز آورد ن بميان مي» انصاف«مالحظه كنيد آنجا كه نويسنده سخن از 

نويسد علماي اسالم چون به اعجاز قرآن قائل  نهد، پس در جايي كه مي قرآن گردن مي
انصافي و  اند در حقيقت خود به دام بي را كنار نهاده! »غرضانه تحقيق بي«اند  شده

   !ورزي در افتاده است غرض
  

   !ابراهيم نظّام و نظم قرآن
دارد و دوباره قرآن كريم   از تناقض گويي بر نمي دست!نويس هشيار با اين همه سيره

  : نويسد  دهد و مي قرار مي! را بلحاظ ادبي در معرض حمله
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 به كساني چون 1از علماي پيشين اسالم كه هنوز تعصب و مبالغه اوج نگرفته است[
هاي آن  گويد نظم قرآن و كيفيت تركيب جمله  ميكه صريحاًخوريم  ابراهيم نظّام بر مي

و (!!)  از آن را بياورند نظير يا بهترتوانند  و ساير بندگان خدا نيز مي(!!) زه نيست معج
دهد آن هم  گويد كه در قرآن از آينده خبر مي ن، وجه اعجاز قرآن را در اين ميپس از آ

عبدالقادر بغدادي در كتاب . نه بر وجه غيبگوئي كاهنان بلكه بشكل امور محقّق الوقوع
اين مطلب را از ابن راوندي براي طعن و اعتراض به نظّام نقل كرده » قالفرق بين الفر«

اإلنس و الجنّ علي أن يأتوا (!!) لواجتمعت : گويد صريح آية قرآن است  است زيرا مي
توانند مانند اين قرآن را  اگر انس و جن جمع شوند نمي. ال يأتون بمثلهبمثل هذا القرآن 

شاگردان و پيروان نظّام . اي ابراز كرده است قرآن عقيدهپس نظّّام برخالف نص . بياورند
و ) اند بسي از سران معتزله با وي هم عقيده(كنند  چون ابن حزم و خياط از وي دفاع مي

وجه اعجاز . گويند ميان آنچه نظّام گفته است و مفاد اين آية قرآن منافاتي نيست مي
كه (!!)  از مردم زمان نبوت سلب كرد قرآن از اين راه است كه خداوند اين توانائي را

(!!)]. نظير قرآن را بياورند ورنه آوردن شبيه آيات قرآني ممكن و بلكه سهل است
  )  كتاب85-84صفحة (

دست بدست يكديگر داده و معجون غريبي فراهم » غلط و مغالطه و دروغ«در اينجا 
   !اند آورده

 رابه )لئن اجتمعت(لط نقل كرده و غ!  نويسنده، آية شريفه را به رسم جارياوالً
  .مبدل ساخته است)لواجتمعت(

_________________________________________________________________________ 

و » ....از علماي پيشين اسالم در زماني كه تعقب و مبالغه اوج نگرفته بود«: واهد بگويد خ ظاهراً مي -1
ها نويسندگي، خود نوعي  بدينگونه سخن گفتن آن هم پس از سال! البته در بحث از فصاحت و بالغت

  !! كرامت است
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 كه اما هنگامي!  گيرم كه شخصي پيدا شود و قرآن كريم را معجزه نشماردثانياً
پاسخ دهد و هزاران » همانندسازي«چهارده قرن كسي نتوانسته به دعوت قرآن در كار 

 قرآن مجيد سال، به اعجاز 23دانشمند اسالمي و غير اسالمي و حتي خود نويسندة 
و پندار او كدام ! گواهي داده اند، ديگر چه اثري بر انكار فالن شخص مترتّب است؟

   سال اثبات ميكند؟23حقيقت را براي ما و نويسندة 

به نظّام معتزله نسبت داده امري است كه بايد دربارة آن !  سيره نگار تازه آنچه ثالثاً
 سال در شمار اهل تحقيق نيست تا 23ت كه نويسندة پژوهش بعمل آيد و پر واضح اس

اما از أبواسحاق،ابراهيم سيار معروف به . كسي به سخن وي در اينباره اعتماد كند 

كه از ائمة معتزله بشمار ميرود ايتك كتابي موجود و در دسترس نيست تا كسي نظّام
كهن تريت . دست آورد بتواند درستي يا نادرستي اين نسبت را از نوشته هاي خود او ب

مدركي كه اكنون در دسترس ما قرار دارد و مي توان دربارة رأي نظّام از آن چيزي 

 است اطابن خياثر ابوالحسين عبدالرّحيم بن محمد مشهور به » اإلنتصار« كتاب فهميد ،
كه چند سال پيش در ميان نسخه هاي خطّي كشف شد و اخيراً در بيروت به چاپ 

 هجري وفات يافته و 231نظّام چنانكه تذكره نويسان آوردهاند در سال .رسيده است 
«  هجري ضبط كردهاند بنابر اين كتاب300وفات ابن خياط را در حدود سال 

ابن خياط در اين . نزديكترين مرجع براي تحقيق دربارة آراءنظّام شمرده ميشود »االنتصار

ظّام را ابراهيم ن ،زله برخاسته استكه به دشمني با معت ابن راونديكتاب مي گويد 
و تنها اخبار غيبي قرآن (متهم ساخته كه او نظم قرآن را حجت و برهان پيامبر نميشمارد

  :سپس ابن خياط اين اتهام را رد مي كند و مي نويسد !) را دليل بر نبوت ميداند

 علَيهِ السالم علي نُبوتِهِ عِند  أَنَّ القُرآنَ حجةٌ لِلنَّبِي_علَّمك اهللاُ الخَيرَ_إِعلَم 
:  باز تأكيد ميكند. مِنَ األَخبارِ عنِ الغُيوبِابراهيم مِن غَيرِ وجهٍ فَأَحدها ما فيهِ
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  من هذِهِ الوجوهِ وأَشبهِهافَالقُرآنُ عِند أِبراهيم حجةٌ علي نُبوةِ النَّبِي صلّي اهللاُ علَيهِ
   )28، چاپ بيروت، صفحةاالنتصار (

بر  �برهان پيامبر) نظّام( كه قرآن نزد ابراهيم _خداوند ترا خير آموزد _بدان«:يعني 
  .»نبوتش شمرده ميشود بچند صورت كه يكي از آنها أخبار غيبي قرآن است

 در دست داريم ، نسبتي را كه به نظّام بنابر اين ، كهن ترين مرجعي كه از آثار معتزله
 تصديق نميكند بلكه ميگويد قرآن كريم از ديدگاه نظّام، ابعادگوناگوني از اعجاز دادهاند

 سال 23نويسندة را در بر دارد كه يكي از آنها پيشگويي هاي قرآن است پس آنچه 
هاي  نظم قرآن و كيفيت تركيب جمله(!!) گويد   ميصريحاً... ابراهيم نظّام : [آورده كه 

ها  آري دشمنان معتزله يعني اشعري.  از آثار نظّام نداردهيچ مأخذي] آن معجزه نيست
قائل شده يعني عقيده » رفهص«اند كه نظّام دربارة اعجاز قرآن به  در كتاب خويش آورده

مردم را از آوردن كتابي چون قرآن باز داشته است و احتمال داشته كه خداوند اذهان 

شمني با نظّام بديگران سرايت كرده  و از راه دابن راونديرود اين نسبت از سوي  مي
آورده نيز مشمول همين » الفرق بين الفرق«باشد و آنچه عبدالقادر بغدادي در كتاب 

  . احتمال است
اط : [نويس گويد  ا اين سخن كه سيرهامشاگردان و پيروان نظّام چون ابن حزم و خي

 نه شاگرد ابن حزميرا ز! هاي شگفت و تاريخي است از غلط.....] كنند  از وي دفاع مي
او فقيه و متكلمي ! نظّام بوده و نه از او پيروي نموده و نه بدفاع از وي برخاسته است

 هجري در گذشت و بيش از دو قرن با 456برجسته از اهالي اندلس بود كه در سال 
 و هواءِ األَ ولِلَ في المِلُصالفِ«بعالوه در كتاب پر آوازة خود ! نظّام معتزلي فاصله داشت

  : نويسد  دربارة اعجاز قرآن مي» لحالنِّ
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 نَ مِ ما فيهِهعجازما إِنَّ إِ وزاًعجِ ميس لَهظم نَنَّإِ : المِ الكَهلِ أَعض بقالَفَ«
  ما فيهِ وهظم نَزٌعجِ منِيمرَ األَالَل كِب : سالمِاإلِ هلِ أَرُ سائِ قالَو. وبِيالغُ بِخبارِاألَ
 ك ذلِرهانُ و بلٌالّ ضَوه فَهفَذي ما خالَ الَّقُّ الحو و هذا هوبِيالغُ بِبارِخ األَنَمِ
 ةٍور سثلِمِ بِونَأتُم اليهنَّلي أَعالي ع تَصنَفَ) هِثلِن مِ مِةٍورسوا بِتُأفَ(عالي  تَ اهللاِولُقَ
رُكثَ أَوس لَهِرِو فيها إِيس كانَ فَيبٍغَ بِخبارم ن جلَعاإلِزَعجِ الم ذي فيه  الَّخبار
الفصل، چاپ ( .»رآنِ القُنَ مِزٌعجِ مهنَّي أَلَعالي ع تَ اهللاُص لما نَفاًخالِ موبِيالغُبِ

  ) 17-16مصر، الجزء الثالث، صفحة 
عجاز آن منوط نظم قرآن معجزه نيست و ا: كسي از متكلّمان گفته است كه «: يعني 

بلكه هر دو امر، : اند  در قرآن آمده و ديگر مسلمانان گفتهبه خبرهاي غيبي است كه 
و اين همان رأي درستي است كه . معجزه است هم نظم قرآن و هم أخبار غيبي آن

: شود و دليل اين رأي، گفتار خدايتعالي است كه فرموده  ش بسي گمراه شمرده ميفمخال

خداوند تصريح نموده )  قرآن بياوريداي همانند پس سوره : »هِثلِن مِ مِةٍورسوا بِأتُفَ«(
هاي قرآن  هاي آن را نتوانند آورد و در بيشتر سوره اي چون سوره قرآن، سورهكه مخالفان 

اخبار غيبي آن ) تنها(ي كه معجزة قرآن را سكاز خبر دادن به غيب اثري نيست بنابراين 
  . »ه شمرده استقرآن را معجز) تمام(شمرد با گفتار صريح خدا مخالفت كرده كه  مي

م او يعني ابن خياط هم كه و گواه دو! گويد نويس، چنين مي نخستين گواهِ سيره! آري
نويس  پس براي جناب سيره! اً قبول ندارد نظّام، اعجاز ادبي قرآن را رد كرده باشداساس

  ! ماند؟ جز الف و گزاف چه باقي مي

البته ابن ! ( ابن خياط تراشيده سال از قول ابن حزم و23 ة دليلي كه نويسندرابعاً
بگو «: فرمايد  اي كه مي و با آيه! دليلي عليل است)! خياط ناميدهخياط را از نهايت دقّت 
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مانند هر  اگر انس و جن گرد هم آيند تا كتابي چون اين قرآن آورند از اينكار ناتوان مي
 فرض آنست كه بكلّي »هرفاعجاز ص«در سازد زيرا  نمي» چند يكديگر را پشتيباني كنند

گرد . معني است بي» گرد آمدن آنها«سلب قدرت از افراد شده باشد بنابراين، شرطِ 
شود كه هر يك از افراد قدرتي داشته و بنوبة خود  آمدن، هنگامي در شرط داخل مي

بتوانند كمكي در اجراي مقصود كنند نه آنكه همة آنها قدرت خود را از دست داده 
اگر تمام افرادي كه از «: ن سخن در حكم آنست كه قرآن كريم گفته باشد پس اي! باشند

پيدا است ! »توانند كتابي چون اين قرآن بياورند آنها سلب قدرت شده گرد هم آيند نمي
دهد بويژه دانشمنداني  معنا را به قرآن كريم نسبت نمي هيچ مسلماني اين شرط بي

الم حشو و لغو آگاهي و قداست قرآن از كابن خياط كه به مسلمان چون ابن حزم و 
  اند  ايمان داشته

خداوند اين توانائي را از : [نگار از قول ابن حزم آورده است كه  آنچه سيره : خامساً
ناسازگاري دارد » لصالفِ«با رأي صريح ابن حزم در كتاب ]! مردم زمان نبوت سلب كرد

معرّفي كرده و اعجاز آن را به زمان اي جاويدان  زيرا ابن حزم قرآن مجيد را معجزه
 اين رأي را كه قرآن، معجزة زمان شمارد و در كتاب خود مخصوصاً نبوت محدود نمي
چنانكه ما نيز در اين قرن ) 16ل، الجزء الثالث، صفحه صالفِ(كند  نبوت است رد مي

ازد و هر شاهد هستيم كه در مدت چهارده قرن كسي نتوانسته كتابي به شيوة قرآن پرد
  . شود روز بيش از پيش مزاياي قرآن مجيد آشكارتر مي

هايي را  پروا دروغ  سال چگونه جرأت ورزيده، بي23جاي شگفتي است كه نويسندة 
دير يا زود فاش و هيچ انديشه نكرده است كه اين أكاذيب ! به اين و آن نسبت دهد

امروز بسياري از كتب خطّي  بويژه كه !گردد و ماية فضيحت براي خود او خواهد شد مي
 ،ها دنيا منتشر شده است و افتراها و تهمت و آثار گذشتگان به زيور طبع در آمده و در

  . پوشيده نخواهد ماند
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  ! بو العالءأتهمتي بر 

و در پي آنچه از قول او آورديم ! نويس به دروغ ديگري دست آويخته در اينجا سيره
  : نويسد   مي85در صفحة 

 بقصد ابو العالء معرّيرا » الفصول و الغايات«عقيده بر اين است كه بعضي را [
و براي تكميل اين دروغ بيفروغ، ]!! رقابت با قرآن انشاء كرده و از عهده بر آمده است

بديهي است نام متفكر بزرگ و روشنفكرترين : [كند   تكرار مي88دوباره در صفحة 
تر و برتر از  آوريم كه منشĤت خود را اصيل مردان عرب ابو العالء معرّي را بميان نمي

  ]!! دانست قرآن مي
! در اين باره هر چند در بخش نخستين سخن گفتيم ولي بمناسبت مكرّرات نويسنده

  . الزمست سه نكته را در تأييد و تقويت آنچه قبالً گذشت خاطرنشان سازيم

 در ادب عربي از كه.)  ق  ه449متوفّي به سال  (معرّيابو العالء :  آنكه نخست
صاحت آن اعتراف نموده قرآن و اوج فرود خود به اعجاز  هاي درخشان بشمار مي چهره
  : نويسد  مي»  الغفرانرسالةُ«و در 

 هِ بِذي جاء الَّتاب هذا الكِنَّ أَدٍقتَ م وةِجه المنِ عب ناكِ ودٍهتَ م ودلحِ معجمأ«
محمكِ����د تابب نَّو أَ .... عجازِاإلِ بِرَهمِةَ اآلي أَنه و بعضرِعتَتَ لَةِ اآليفي ض 
 .»قٍس غَنحِ في جئِلِألتَ المهابِالشِّ كَ فيهِونُكُتَ، فَونَوقُخلُ الميهِلَ عرقدِ يمٍلِ كَحِصأَف
  ) 473-472رساله الغفران، چاپ مصر، صفحة (

اند و آنانكه از راه  بر هدايت دست يافتهاند و آنانكه  آنانكه به الحاد گراييده«: يعني 
 همگي اتّفاق نظر اند، پيروي كرده) از راه يافتگان(اند و آنانكه  اعتدال به انحراف رفته

و ...  آورده با اعجاز خود همه را مغلوب كرده است آن را�دمحمدارند اين كتاب كه 
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نان كه آفريدگان بر آن ترين سخ ان فصيحييك آيه از آن يا بخشي از آيه، هر گاه در م
  ! »اي از ظلمت شب اي است در پاره درخشندهتوانايي دارند، قرار گيرد مانند شهاب 

توان به رقابت و معارضة با قرآن كريم منسوب داشت؟؟  آيا گويندة اين سخن را مي

گيرد زيرا   را به استهزاء ميابن راوندي» رساله الغفران«در ابو العالء، كسي است كه 
! خود را در معارضه با قرآن كريم پرداخته است» التاج«اند كه ابن راوندي، كتاب  گفته

  : نويسد  معرّّي مي

ن أَ حصلُال ي فَهاجا تمأَ، و يهدِم بِةِحصلَي الملَإن كُم يلَندي فَ الرّاوا ابنُمأو «
469رساله الغفران، صفحة (! »عالً نَونَكُي (  

 و اما كتاب درست است رهنمون نشدهرگز به آنچه نيك و ! دياما ابن راون«: يعني 
  !.»افزاري شمرده شود در خور آن نيست كه پاي تاجش،

 و ب، و جورف تُ وفاُ : ةُنَ الكاهِتِما قالَ كَ إالّهل تاج هو«: نويسد  باز مي
  ) 470رساله الغفران، صفحه  (!؟»فخُ

و جوراب و ! اف و تف: اند  د كه كاهنان گفتهآيا كتاب تاجش جز بدان مان«: يعني 
   !.؟»)چكمه(خف 

يابد  مي دراثر ابو العالء بنگرد كامالً» الفصول و الغايات«هر كس به كتاب :  آنكه دوم
كه شيوة گفتار آن با اسلوب شگفت قرآن بكلّي تفاوت دارد و مصنّف، هرگز آهنگ 

بعنوان نمونه، سطري چند از اين كتاب . معارضه با قرآن كريم را در سر نپرورانده است
  : نويسد  سپاريم، ابو العالء مي آوريم و داوري را بخوانندگان محترم مي را در اينجا مي
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لي نا إِبا و أَهد ذَقَبي فَأَي و من أُني عيغنِي تُتّ حي و أعنَنّعِ أَ وبني رنِأَع«
رتِحمقيرٌ فَك .يأَ غينبن يعِديذلك ن  مقدِيأَر نفَن يعرَّضُ و يقدِ و ال يرلي  ع

نفَالمواك سِةِع« .  
»زلٌحجِن زيب ين يديكو رِشتَ المي علَبدكم طيعيخُ المرّ وتَ يرَّصفينَ ب 

 خدِستَ ممرُطار و القَ و عكفانِنص تَتانِم أَةُهرَ و الزُّمس و الشَّواهيك نَ وكرِوامِأَ
  . »فاءي االعتِ إلَالنِصِ ال يمانِ
قدِير رنا أَبن ينسانَ اإلِلُجعقَ بِرُنظُ يهِمِدو ي سماألَع بِصوات كونُ و تَهِدِينانُ به 

جارِميهِمعِ دجِ و يالطَّد هِنِذُأُ بِعمشَ و يوائِ الرَّمبِح الفصول و الغايات  (» .....هِبِنكِم
  ) 49-48 و المواعظ، چاپ مصر، صفحة في تمجيد اهللا

مادر و خداوندا بمن افتادگي ده و مرا ياري كن و بر من عنايت فرما تا مرا از «: يعني
كسي در خور آنست تا . نياز كني كه آن دو رفتند و من به رحمت تو نيازمندم پدرم بي
 توان سود كند كه بر سود و زيان توانا باشد و جز تو كسي) عنايت و رحمت(ادعاي 

و بهرام، . است و مشتري، بندة فرمانبردارتستارة كيوان در پيشگاه تو . بخشيدن ندارد
 و !در ميان امر و نهي تو دست اندر كار است و خورشيد و ناهيد، دو كنيزند در خدمتت

   !دنياب تير و ماه، دو خدمتكارند كه براي جلب عنايت به حضور راه نمي
و با دستش !  انسان را بدانگونه سازد كه با پايش ببيندخداي ما توانايي دارد كه

و ! و مزه را با گوش خود بچشد! و انگشتانش گذرگاه اشگش باشد! صداها را بشنود
بينيد نه اسلوب اين سخن با قرآن كريم  چنانكه مي» ! ....اش ببويد ها را با شانه بوي

و نه كمترين سخني از رقابت با ! زند شباهت دارد و نه در معاني با قرآن مجيد پهلو مي
  . شود ديده مي» الفصول و الغايات«قرآن در كتاب 
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أبو العالء را از تهمت معارضه با قرآن  ، ادباي بزرگ عربدانشمندان و:  آنكه سوم

 عجازإ«در كتاب ) مصطفي صادق (رافعياند چنانكه از معاصران،  دانستهدور و مبري 

 : يعني 1»يرّي المعلَ عريةٌ فِيب ال ر ولك تِو«: نويسد  ي م»ةبوي النّرآن و بالغةُالقُ

 ديمابن الع به رسالة كمال الدين و از قدماء،» شك تهمتي بر معرّي است اين نسبت، بي«
 عن أبي جريلم و التّ الظّفعِي في دحرّ و التّاالنصاف«بايد رجوع كرد كه تحت عنوان 

الءِالعالم چيزي كه رأي اين دانشمندان را قاطعانه تصديق . فته استنگارش يا 2»يرّع
نسبت به پيامبر » الفصول و الغايات«ي در كتاب كند تعظيم و احترامي است كه معرّ مي
داوند متعال ياد كرده است چنانكه  روا داشته و از قرآن كريم بعنوان كالم خ�مراك

  : نويسد  مي

»أَو حعالي تَهِولِ في قَقوالِ األَد ) :ها لَفَرَّعي طَأَ) م هينَها مِبرفِ العو ه و 
  ) 521الفصول و الغايات، صفحة . (»ةبي الطَّةُحائِالرّ

سورة محمد (م هها لَفَرَّع: فرمايد  يكي از اقوال در گفتار خداي تعالي كه مي«: يعني 
ين كلمه از معطر و خوشبو ساخته و ا) براي شهيدان(بهشت را : آنست كه ) 6آية 

»و ما در جزء نخستين از همين كتاب » كه همان بوي خوش باشد آمده است» رفع
پس، شرط تحقيق آنست كه اگر با . شواهد ديگري بر اثبات اين مطلب نيز نشان داديم

بلكه از راه پژوهش !  آن را تصديق نكنيماتهامي نابخردانه دربارة كسي بر خورديم، فوراً
 سال از اين شيوة پسنديده 23متأسفانه نويسندة .  امر نزديك شويمبكوشيم تا به حقيقت

گردد تا   مي!»ة فسادماد«گيرد و همواره در پي   از حقايق فاصله ميدور مانده و دائماً

_________________________________________________________________________ 

  . 185اعجاز القرآن، چاپ مصر، صفحه  -1
  .  ببينيد578-483از صفحه » آثار ابي العالء«مجموعه توانيد در  بخش اول اين كتاب ار مي -2
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پايه، سخني بر ضد قرآن مجيد و پيامبر  اساس يا اتهامي بي اي بي شايد از خالل شايعه
ر شمار كساني قرار گيرد كه خداوند دربارة آنها و اصرار دارد د!  فراهم آورد�اسالم

  : فرموده است 

� ββββ ÎÎ ÎÎ)))) uu uuρρρρ (( ((#### ÷÷ ÷÷ρρρρ tt tt tt ttƒƒƒƒ ŸŸ ŸŸ≅≅≅≅‹‹‹‹ ÎÎ ÎÎ6666 yy yy™™™™ ÏÏ ÏÏ‰‰‰‰ ôô ôô©©©© ”” ””9999 $$ $$#### ŸŸ ŸŸωωωω çç ççννννρρρρ ää ää‹‹‹‹ ÏÏ ÏÏ‚‚‚‚ −− −−GGGG tt ttƒƒƒƒ WW WWξξξξ‹‹‹‹ ÎÎ ÎÎ6666 yy yy™™™™ ββββ ÎÎ ÎÎ)))) uu uuρρρρ (( ((#### ÷÷ ÷÷ρρρρ tt tt tt ttƒƒƒƒ ŸŸ ŸŸ≅≅≅≅‹‹‹‹ ÎÎ ÎÎ6666 yy yy™™™™ ÄÄ ÄÄ cc cc xx xxöööö øø øø9999 $$ $$#### 

çç ççννννρρρρ ää ää‹‹‹‹ ÏÏ ÏÏ‚‚‚‚ −− −−GGGG tt ttƒƒƒƒ WW WWξξξξ‹‹‹‹ ÎÎ ÎÎ6666 yy yy™™™™ 44 44 yy yy�  )146 : اعراف(  
 پيش چون راه هدايت بينند از آن راه نروند و چون راه ضاللت بينند آن را در«

  .!»گيرند
  

  ! هاي ادبي تراشي اشكال
نويس تازه، پس از آنكه كار تهمت به ابن خياط و ابن حزم و معري را به پايان  سيره

اي مبني بر آنكه در قرآن  شود و با ذكر مقدمه مي برد جسورانه به قران كريم نزديك مي
عجاز بالغي قرآن را كوشد ا راه دارد، مي!! »عدم مراعات قاعده«و !! »تركيبات نارسا«

كند شواهد اين امور را در  بندد سعي مي طرفي نمي» كلي گويي«انكار كند و چون از 
كند و به  مجيد نشان دهد و اينجا است كه بيش از پيش مشت خود را باز ميقرآن 

نمايد كه تا چه اندازه از فهم زبان و قواعد عربي و فنون بالغي دور  وضوح ثابت مي
نيز محروم و ! »رفيفهم ع«از داشتن كند كه در كار قرآن شناسي  ات مياست بلكه اثب

افكند كه گويي دربارة او و  مهجور است و خوانندة نكته بين را بياد ابيات آبدار موالنا مي
  : خطاب به وي سروده است 

  اش بودفّاز همه محرومتر خ
  

  !كو عدوي آفتاب فاش بود  
  

  دشمن ارگيري بحد خويش گير
  

  د ممكن كه گرداني اسيرو بتا  
  

  م چه استيزه كند؟لزُقطره با قُ
  

  !ندكَ ابله است او ريش خود بر مي  
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د خطاببا عدوي آفتاب اين ب  
  

  1 آفتاباي عدوي آفتابِ  
  

  تو عدوي او نه اي خصم خودي
  

  2!چه غم آتش را كه تو هيزم شدي؟  
  

 جرجاني و النيقبا و ظحِجاغت و فارسان فصاحت چون بالجايي كه يكّه سواران 

 آن را بر گويند و صنايع بديع  قرآن سخن مي و ديگران، از اعجاز ادبياكيكّسو 
و جز » دالئل اإلعجاز«و » إعجاز القرآن«و » نظم القرآن«: هايي چون  مارند و كتابش مي

يه نگار پريشان گفتار، در اين باره اظهار لح نگارند چه جاي آنست كه سيره را مياينها 
   !اي آورد كند؟ تا چه رسد به آنكه بر اعجاز قرآن كريم انگشت نقد نهد و خدشه

  جايي كه عقاب پر بريزد
  

  !ي چه خيزد؟راز پشّة الغ  
  

در عين حال با كمال تأسف ناگزيريم تا سخنان سخيف نويسنده را دربارة قرآن 
ه مطلب از خداي شريف بياوريم و پاسخ بگوييم و البته از اين بابت پيش از ورود ب

در . كنيم طلبيم و در برابر كالم مقدس او احساس شرمندگي مي عزيز منّان آمرزش مي
  : نويسد   چنين مي85صفحة 

به ) ت(بگويد (!!) شده است و مفسر مجبور است » المدثر«يا أيها » المتدثّر«يا أيها [
شده » ملالمزّ« كه يا أيها »المتزمل«يا أيها همچنين . ادغام شده است) د(تبديل و در ) د(

و  (!!) 3اسخون في العلملكن الرّ: چنين آمده است ) 16آية (است و در سورة نساء 
جملة مقيمين الصلوه بايد مانند .... ن الصلوه و المؤتون الزكاه ميو المقي... المؤمنون 

_________________________________________________________________________ 

در بيت نخستين بكار رفته چرا كه گاهي از » آفتاب فاش«بهمان معناي » آفتاب آفتاب«ظاهراً  -1
» فالنكس آفتابي شد«شود چنانكه گويند  بطور كتابي، امري كامالً روشن و آشكار اراده مي» آفتاب«

أمري را كه در نهايت ظهور است نتوان : يعني ! » نتوان گل اندود كردآفتاب را«: يعني آشكار گشت يا 
  ).  نگاه كنيد47به برهان قاطع، چاپ امير كبير، صفحه (پنهان ساخت 

  . دفتر سوم مثنوي -2
  !را در اينجا از آيه كريمه حذف كرده است) منهم(كلمه ! بر طبق معمول نويسنده دقيق -3
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 در سورة حجرات. راسخون، مؤمنون، مؤتون در حال رفع و بصورت مقيمون نوشته شود
 و ان طائفتان من المؤمنين اقتتلوا، چون فاعل جمله، كلمة طائفتان است بر )9آية (

  ....]. باشد تا با فاعل مطابقت كند) اقتتلتا(بايستي  حسب اصل در زبان عربي فعل مي
هاي نويسنده دو نوع پاسخ وجود دارد، يكي پاسخ كلّي و عمومي به  در برابر اشكال
  . و ديگري پاسخ خصوصي به يكايك آنها. ها گيري تمام اين قبيل خرده

پاسخ كلّي آنست كه قرآن كريم هنگامي نزول يافت كه خبري از تدوين قواعد 
و بالغت قرآن مردم عرب را سخت صرفي يا نحوي در ميان عرب نبود اما فصاحت 

پس از پيدايش جامعة اسالمي . مجذوب كرده و موجب ايمان آنها به قرآن شده بود
ان مسلمان بتدريج بر آن شدند تا قواعد زبان عرب را استخراج و تدوين كنند و دانشمند

 هجري 69متوفي در سال ( و األسود دؤليبنخستين كسي كه در اين راه گام برداشت أ

در  .1 بدين كار همت گماشت�عليامير مؤمنان بود كه به راهنمايي و تشويق ) قمري
راي استخراج قواعد زبان نزد علماي اسالم، اين هنگام منفع اصلي و مأخذ نخستين ب

بنابراين . آوردند آيات شريفة قرآن بود و پس از قرآن به حديث و شعر و غيره روي مي
يعني در هر جا كه ! قرآن بر قواعد زبان عرب حاكم است نه قواعد زبان عرب بر قرآن

و با قرآن تطبيق نمود د قواعد عربي انحرافي از كالم اهللا داشته باشد بايد آن را اصالح كر
ترين منبع  مصدر اول يا موثّق) بدون هيچ نزاع و اختالف(زيرا به اجماع علماي نحو 

آنكه آيات شريفة قرآن با رو بفرض  بوده است و از اينبراي قواعد عربي، قرآن كريم 
 بدست آمده نسازد بايد شعر او را غلط ! از شعر فالن عرب بيابانياي كه مثالً قاعده

مرد نه كتاب عظيمي را كه عرب به اعجاز بالغي آن اعتراف كرده و حتي دشمنان ش

_________________________________________________________________________ 

، 12و األغاني، جلد . 13و نزهة األلباء في طبقات األدباء، صفحه . 66به فهرست ابن نديم، صفحه  -1
  .  نگاه كنيد4، صفحه 1و إنباه الرواة علي أنباء النحاة، جلد . 299صفحه 
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 چنانكه از قول ايشان در خود !خواندند» سحر«از شدت زيبايي و گيرايي، آن را  �پيامبر
  : گفتند  خوانيم كه مي قرآن مي

� ÷÷ ÷÷ββββ ÎÎ ÎÎ)))) !! !!#### xx xx‹‹‹‹≈≈≈≈ yy yyδδδδ �� ��ωωωω ÎÎ ÎÎ)))) ÖÖ ÖÖ óó óóssss ÅÅ ÅÅ™™™™ ×× ×× ÎÎ ÎÎ7777 •• ••ΒΒΒΒ �  )43 : سبأ(  
  !اين جز جادويي آشكار نيست

  : گوييم  اما در پاسخ به يكايك اشكاالت نويسنده مي

ر قرآن، مجبور » مدثّر«يا » مزمل «نويسد كه در كلمة آنچه مي : الًاوبگويد (!!) است مفس
اعتبار و جاهل  نگار بسي بي  اشكال جناب سيرهحقّاً!  شده استقاعدة إدغام رعايت

ن شريف اختراع كرده است و نه اين آيد زيرا نه قاعدة ادغام را قرآ مĤبانه بشمار مي
إدغام و إعالل و إبدال . اند كلمات، تنها در خالل آيات قرآن در معرض ادغام قرار گرفته

گفتيم دانشمندان از برخورد با ب معمول و رايج بوده و چنانكه رو جزآنها در زبان ع
ه زبان عربي نازل نيز بقرآن كريم  .اند موارد استعمال آنها قواعد مزبور را بدست آورده

بزرگترين . برده، كلمات را اداء كرده است ها را بكار مي شده و بدانگونه كه عرب، واژه

  : مشهور خود گفته است » قةمعلّ« در إمروالقيسشاعر دوران جاهليت يعني 

  هِ بلِ ورانينِ في عبيراً ثَكانَ
  

  1لِمزَّ مجادٍ في بِناسٍ أُبيرُكَ  
  

بكار رفته و قاعدة ادغام در » لمزُتَم«بجاي » لمزَّم«شود در اينجا  چنانكه مالحظه مي
  . آن رعايت شده است

 كريمه را نادرست آنچه نويسنده در باب سورة نساء آورده صرفنظر از آنكه آية : ثانياً
نويسندة خام انديش ! دهد گري خود را در قواعد إعراب نشان مي نقل كرده است ناشي

_________________________________________________________________________ 

اي خط دار بخود  مردم بزرگوار جامه) همچون(در آغاز ريزش تند باران » ثبير«گويي كه : يعني  -1
 صفحه 29سوره مزّمل، جز (رح زوزني و نيز به تفسير مجمع البيان با ش» المطقات«به كتاب ! پيچيده بود

  . نگاه كنيد) 91
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الزمست كه در ه كه در زبان عربي همين كه چند كلمه در پي هم آيند چنان پنداشت
از جمله آنكه ! همانند يك ديگر باشند و صدها موارد استثناء را از ياد برده استإعراب 

اي بيشتر جلوه  در زبان عرب چون بخواهند كسي يا چيزي را نزد شنوده يا خواننده

 را در حمدأَ يا ُّصأخَ: د و فعلي نظير كنن مي» منصوب«دهند كلمة مربوط به آن را 
آيد هر چند كلمه در پي  بمنزلة مفعول آن بشمار منصوب،گيرند تا كلمة  تقدير مي

 كه از أعاظم نحويان قديم است در كتاب سيبوبه .ع قرار گرفته باشدكلمات مرفو
نويسد  ه و مياند در اين بار مثالي آورد بدان داده» الكتاب«مشهور خود كه پس از وي نام 

كاري : يعني  (»ينِحالِ الصينِلَج الرَّوكب أَبح أَ وخاك أَرَّع ماسصنَإِ«: اگر بگويي : 
بساز كه برادرت را شادمان كند و پدرت آن را دوست دارد، همان دو بزرگمردي كه 

و را براي مدح و بزرگداشت اين د» الرجلين « در اين صورت واژة)اند صالح و شايسته
سپس اين دو ) پس از اسم مرفوع أبوك آمده است كه ظاهراًآن با (اي  نفر منصوب كرده

  : آورد كه گفت   شاعرة عرب گواه ميقرنِخِبيت را از 

بعِاليي الِّومِن قَدذين هم  
  

  سمةُ و آفَداةِ العزرِ الج  
  

  كٍرَعتَ ملِّكُ بِلينَازِالنّ
  

  الطَّو بونَيعاقِ م1زرِ األُد  
  

) و نصب آن به ياء است(نصب گرفته ) بونَيالطّ(بر خالف ) لينَازِالنّ(در اينجا كلمة 
  . زيرا كه در مقام مدح بكار برده شده است

همين  از سورة شريفه نساء كه مورد گفتگوي سيره نويس واقع گشته نيز 161در آية 
» لوهون الصالمقيم«صورت  ب»لوهالمقيمين الص«قاعده مراعات شده است و علّت آنكه 

_________________________________________________________________________ 

شوند و هر پاكيزه و  در هر رزمگاهي وارد مي. اند دور مباد قوم كه زهر دشمنان و آفت قربانيان: يعني  -1
   . نگاه كنيد286الكتاب، اثر سيبويه، چاپ بيروت، الجزء االول، صفحه : به . اند پاكدامن
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منصوب ) حمدأَ(ا بنمايد و لذا آن را به تقدير كه اهميت نمازگزاران رنيامده اينست 
و اين قاعده در برخي از آيات ديگر قرآن نيز بكار رفته چنانكه در آية . فرموده است

  : خوانيم   از سورة شريفة بقره مي177

� šš ššχχχχθθθθ èè èèùùùùθθθθ ßß ßßϑϑϑϑ øø øø9999 $$ $$#### uu uuρρρρ öö ööΝΝΝΝ ÏÏ ÏÏδδδδ ÏÏ ÏÏ‰‰‰‰ ôô ôôγγγγ yy yyèèèè ÎÎ ÎÎ//// #### ss ssŒŒŒŒ ÎÎ ÎÎ)))) (( ((####ρρρρ ßß ßß‰‰‰‰ yy yyγγγγ≈≈≈≈ tt ttãããã (( (( tt tt ÎÎ ÎÎ4444 ÉÉ ÉÉ9999≈≈≈≈ ¢¢ ¢¢ÁÁÁÁ9999 $$ $$#### uu uuρρρρ ’’’’ ÎÎ ÎÎûûûû ÏÏ ÏÏ !! !!$$$$ yy yy™™™™ ùù ùù'''' tt tt7777 øø øø9999 $$ $$#### 

ÏÏ ÏÏ !! !!#### §§ §§4444 œœ œœØØØØ9999 $$ $$#### uu uuρρρρ tt tt ÏÏ ÏÏnnnn uu uuρρρρ ÄÄ ÄÄ¨̈̈̈ ùù ùù'''' tt tt7777 øø øø9999 $$ $$#### 33   )177 : بقره(  � 33
واقع شده ولي به حال نصب آمده » ونَالموفُ«با آنكه در پي » رينابِالص«در اينجا كلمة 

 در ةصبر و صلوها را نشان دهد كه  است تا اهميت صبر و مقاومت در شدائد و سختي
  : فرمايد  م از اهميت بسيار برخوردارند چنانكه مياسال

� (( ((####θθθθ ãã ããΖΖΖΖŠŠŠŠ ÏÏ ÏÏèèèè tt ttFFFF óó óó™™™™ $$ $$#### uu uuρρρρ ÎÎ ÎÎ4444 öö öö9999 ¢¢ ¢¢ÁÁÁÁ9999 $$ $$$$$$ ÎÎ ÎÎ//// ÍÍ ÍÍοοοο 44 44θθθθ nn nn==== ¢¢ ¢¢ÁÁÁÁ9999 $$ $$#### uu uuρρρρ 44 44 $$$$ pp ppκκκκ ¨¨ ¨¨ΞΞΞΞ ÎÎ ÎÎ)))) uu uuρρρρ îî îîοοοο uu uu4444ZZZZ ÎÎ ÎÎ7777 ss ss3333 ss ss9999 �� ��ωωωω ÎÎ ÎÎ)))) ’’’’ nn nn???? tt ttãããã tt tt ÏÏ ÏÏèèèè ÏÏ ÏÏ±±±±≈≈≈≈ ss ssƒƒƒƒ øø øø:::: $$ $$#### �  
  )45: بقره (  

 كاري – جز بر فروتنان –ياري بجوييد كه نماز ) از خدا(با پايداري و نماز «
  .»دشوار است

 بجاي ايرادگيري به !و سناتور كج رفتار! نگار پريشان گفتار كه سيرهپس سزاوار بود 
رض خود نمي برد و يافت و عِ قرآن عظيم؛ اندكي از قواعد زبان عرب آگاهي مي

   !ساخت زحمت ما را فراهم نمي

بلفظ » لواتَاقتَ«يه است و تثن» تانِفَطائِ«در سورة حجرات «: كه نويسد   آنچه مي :ثالثاً
نشان ديگري از خامي و ناآگاهي وي ! و اين دو با يكديگر سازگاري ندارندجمع آمده 

داند عرب، ضمير يا فعل را بنا به اعتباراتي از تثنيه به  از قواعد زبان عربي است كه نمي
 بمعناي دو فتانِاينجا روشن است كه لفظ طائِدر . گرداند جمع يا از جمع به تثنيه بر مي

طائفه دانيم كه شكل كلي دو  راد بسياري داللت دارد و ضمناً ميگروه، از حيث معنا بر اف
كنند بنابراين قرآن مجيد با ظرافت  جنگند بلكه افراد آنها با هم كارزار مي با يكديگر نمي
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كند و فعل  خاصي ذهن شنونده يا خوانندة خود را از دو طائفه بر افراد آنها معطوف مي
 اين شيوه نه تنها مخالف با قواعد زبان و. آورد ورت جمع ميبص» به اعتبار معنا«و را لُتَقتَاِ

انكه مفسران قرآن شود چن بالغت گفتار در اين زبان شمرده ميعرب نيست بلكه نشانة 
   . اين معنا اتفاق دارندو ادباي عرب بر

نويسد   ميخشريزم :»همِو ملَمِا حلَ عي المفي  انِتفَائِ الطّنَّأَ لِفظِ اللَّونَعني د
ومِي القَعنَم364، صفحه 2الكشّاف، ج ( 1.»اسِ النّ و (  

گويد   مييضاويب :»والج بارِاعتِ بِمع ةٍفَ طائِلَّ كُنَّإِعني فَالمج انوار  (2.»مع
  ) 409، صفحه 2التنزيل، ج 

علُتَقتَإِ«: نويسد   ميريكبمِوا جعصفحة 2التبيان، ج ( 3.»ينِتَفَائِ الطّي آحادِلَ ع ،
171 (  

اي وجود دارد كه دريغ است آن را نياورم، نكته اينست كه در آية مورد  در اينجا نكته

وا چنانكه لُتَقتَ فعل إ4ِ)ماهينَوا بحصلِأَوا فَلُتَ اقتَنينَؤمِ المنَ مِتانِفَن طائِو إِ(بحث يعني 
دوباره به حالت تثنيه ) ماهينَب(جنگجو به لفظ جمع آمده ولي ضمير گفتيم به اعتبار افراد 

شود بلكه با  ميان تمام افراد جنگجو واقع نمي برگشته است زيرا قرار صلح معموالً
رو قرآن كريم با  از اينپذيرد  دخالت رؤساي هر دسته، ميان آن دو گروه صورت مي

_________________________________________________________________________ 

از قبيل حمل بر معنا است نه لفظ زيرا دو طائفه در معناي گروه و افراد ) در اقتتلوا(يعني اين جمع  -1
  .آيد مي

  . به اعتبار معنا آمده زيرا هر طائفه جمعي هستند) در اقتتلوا(يعني جمع  -2
  . به اعتبار افراد دو طائفه جمع بسته شده است) اقتتلوا: (يعني  -3
ميان آن دو دسته را آشتي ) شما ساير اهل ايمان(دو دسته از مؤمنان با يكيدگر جنگيدند اگر : يعني  -4

  . دهيد
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بر گردانده و به يكايك افراد آنها نسبت كمال ظرافت، صلح را بعنوان كلّي دو طائفه 
  . اده استند

هاي بالغي دقت كند و از سر انصاف  بجاي آنكه در اين نكته! نويس كج فكر سيره
 !!هاي ادبي بيانديشد و به امتياز آيات قرآني وقوف يابد، از چنين تعبيراتي به عنوان غلط

اظهار نظرهاي ناشيانه، به بازار گوهريان آمده و با شناسي   كه خرمهرهكند حقاً ياد مي
  .  سخت رسوا ساخته استن راخويشت

 از 177كند كه چرا در آية  اش اعتراض مي  در پي سخن گذشتهنويسنده، : رابعاً
يعني نيكوكاري كسي ....  من آمن باهللا و اليوم اآلخر  ولكن البرّ(:سورة بقره آمده است 

نويس اعتراض دارد كه چرا  سيره! ؟....)است كه ايمان بخدا و روز باز پسين آورد
  ! ؟.....) نيكوكار كسي است كه (:ده نفرمو

برند  در زبان عرب گاهي مصدر را بجاي اسم فاعل بكار مي: در پاسخ وي گوييم 

. ةرَنتَ عةجاعالشُّ:  يا !بخشندگي، حاتمِ طائي است: يعني . م حاتَودالج: گويند   ميمثالً
شعر، زهير بن ابي سلمي : يعني . يره زعرُالشّ: يا ! دليري، عنتره بن شداد است: يعني 
كمال بخشندگي و دليري و برند تا  و اين شيوه را براي مبالغه در وصف بكار مي! است

در آية شريفه نيز براي اعالم اين معنا كه . شاعري را در حاتم و عنتره و زهير نشان دهند
) يكوكارن : البار(بجاي اسم فاعل يعني ! اند؟ چه كساني به كمال نيكوكاري دست يافته

 در طبريبمعناي نيكوكاري آمده است بقول ) رّالبِ (مصدر استعمال شده يعني واژة

و اين اسلوب سخن در . ِسم اإلعوضِ معضِ وراًصد مرُّ البِكونُيفَ: تفسير جامع البيان 
: اند مقصود عرب از  زبان عربي از روزگار كهن تاكنون رواج دارد جز آنكه برخي گفته

الجاينست كه م حاتَ ود :الجودج بخشندگي، بخشندگي حاتم است : يعني . م حاتَود

! امروز شراب است و فردا كارزار! مرٌ أداً و غَمرٌخَ ومالي:  گفته يس القَامرَؤچنانكه 
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) مرٍ أَوم ي و غداًمرٍ خَوم يومالي(امروز، روز شرابخواري و فردا روز جنگيدن است : يعني 
در آيةكريمه مورد بحث تقدير ن در عبارت مزبور مضاف حذف شده چنانكه و بنابراي

نيكوكاري، نيكوكاري كسي است كه .... (: اهللا و  بِنَن آم م بِرُّرَّ البِنَّلكِو: چنين است 
از شيوة بيان و اصطالحات وجه  به هر صورت قرآن كريم به هيچ...) ايمان بخدا آورد 

 لٌجر:  كه عرب در محاورات خود بجاي آنكه بگويد عرب فاصله نگرفته است چرا
 لٌجرو از برد   مصادر را بكار ميمعموالً. رُ غائِماء:  يا لُ عادِلٌج ر: يا بگويد ٌمصائِ

و ٌومص رلٌجو لٌد ع غَماء ا جناب سيره. كند  بجاي آنها استفاده ميورنويس كه از  ام
بيانات قرآني را با ادب عربي ناسازگار  !كاله ندارد  اينزبان عربي بيگانه بوده و پشمي از

 در  مثالً! و شگفت آنكه خود او همين شيوة قرآني را در كتابش بكار برده!پندارد مي
  : نويسد   مي189صفحة 

نصف مرد قرار داده ..... شرع اسالم چون زن را ضعيف دانسته حق او را در ارث [
  ! ]است

گذاري، مصدر است ولي در اينجا بجاي  بمعناي قانون» رعش«دانيم كلمة  چنانكه مي
) يعني قانونگذار اسالم(اسالم شارع «: اسم فاعل بكار رفته يعني بجاي آنكه بنويسد 

واژة شرع را بكار برده است و اين اسلوب در زبان » ....شمرده چون زن را ضعيف 
 مانند جناب !ان معروفشود جز آنكه برخي از نويسندگ نميپارسي نيز نادرست شمرده 

 بر خوانندگان ارجمند پوشيده ضمناً! نويسند چه ميفهمند كه  نويس متأسفانه نمي سيره
مرد قرار داده است البته نيست كه اگر شرع اسالم از يك سو سهم زن را در ارث نصف 

دار شود و بعالوه مالي  را شوهرش عهدهاز سوي ديگر مقرّر داشته تا همة مخارج وي 
اگر پدر و نيز نياي (وان مهريه نيز به او بپردازد و در صورتي كه ازدواج نكرده بود بعن

برد، سرپرستي وي را بر عهده  برادرش كه بيش از او ميراث مي) خود را از دست داد
  . گيرد و مخارجش را تأمين كند
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ن  سورة طه قوم فرعو63در آية : [ آورده 86نگار كه در صفحة  آنچه سيره : خامساً
در صورتي كه اسم بعد . رانِساحِ لَن هذانِإَّ: گويند  موسي و برادرش هارون ميراجع به 
اطّالعي  نشان ديگري از بي]  گفته شودينِبايد در حال نصب باشد و هذَ ∗نَّإاز حرف 

: داند برخي از قبائل عرب مانند  شود زيرا كه نمي وي از زبان پهناور عرب شمرده مي

 تثنيه را در حالت رفع و نصب و جرّ  بن كعببني حارثِ و بيدزو  ثعمخَ و ةنانَكِ
: ساختند و چنانكه  بردند و آن را در هر سه صورت با الف همراه مي يكسان بكار مي

  . اند  و ديگران نقل كردهخشري و ابن هشاممنباري و زابن أ
بق كاربرد هاي خود را بر ط قرآن كريم نيز كه به زبان عرب نازل شده گاهي واژه

قبائل گوناگون برگزيده است تا همه را گرد آورده و يگانگي و وحدت بخشد و چراغ 
را كه تثنيه است در حالت نصب نيز با ) هذانِ(رو كلمة  هدايت را فراراهشان نهد از اين

ة آنان الف آورده و در اين شيوه از زبان قبائل نامبرده، دوري نگزيده است بويژه كه روي

 يعني !اله عبتكِ و رداه يرتسكَ: گفتند  قبائل مزبور مي. 1هم راه يافته بود قريشدر 

 و يهِد يرتسِكَ: ن بجاي و اي! »را شكستم و بر او سوار شدمدو دست دشمن «: 
كِربتشاعر آنان دربارة معشوقش گفته است .  بود2يهِلَ ع :  

   واها واهاملمي ثُسواها لِ
  

  فاهانا واها لَين عيتيا لَ  
  

  لناهانا نِنَّأو ني لَ الميهِ
  

  باها أَهِرضي بِ نُنٍمثَبِ  
  

_________________________________________________________________________ 
  . آمده است) آن(كلمه ) إن( سال بجاي 23در كتب  ∗
آمده است فاالصل فيه انه لغه بني الحارث بن كعب أخذها ) 109چاپ مصر، صفحه (در مقدمة المباني  -1

  . قريش
  . 217الحادي عشر، صفحه تفسير قرطبي، الجزء  -2
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  باها أباها و أَبا أَنَّإِ
  

  1تاها غايجدِي المغا فِلَد بقَ  
  

با الف آمده در حالي كه موضع نصب و جرّ دارند در سراسر اين اشعار كلمات تثنيه 
  ). يهاتَغاي(بجاي ) تاهاغاي(و ) أبا أبيها(بجاي ) أباهاأبا (و ) يهاينَع(بجاي ) عيناها(مانند 

و معروف است كه : [نويسد  اش مي نويس در پي سخن گذشته شگفت آنكه سيره
دانسته كه   چگونه نويسنده نمي]!اند قرائت كرده) نيعني هذيِ(عثمان و عايشه نيز چنين 

! ف فرستاده شده است؟مصحف شريف در روزگار عثمان نشر يافته و به اطراف و اكنا
 اما أم. كرد  آن را اصالح ميپس اگر قرائت عثمان بر خالف ظاهر اين مصحف بود حتماً

 گذرانيد �المؤمنين عائشه واضحست كه وي دوران پس از بلوغ را در خانة پيامبر اكرم
دانسته  توان باور داشت كه عائشه مي و قرآن را از آن حضرت آموخت پس چگونه مي

در خواهد آورد ولي پيامبر ) هذينِ(آيد آن را بصورت ) هذانِ(ن چون پيش از كلمة إ
آيا اين امر ! از اين موضوع ساده و متداول خبر نداشته است؟) بمذاق نويسنده(بزرگوار 

 من گمان ندارم !خبر مانده است؟  از آن بي�يك استعمال غريب و نادر بوده كه پيامبر
كه به جد ادعا كند پيامبري كه بيش از چهل سال در ميان در عالم پيدا شود  !هيچ احمقي

اي باين سادگي  آمده است از أداي جمله عرب زيسته و آيتي از فصاحت بشمار مي

_________________________________________________________________________ 

  : يعني  -1
  !اي سلمي باز هم اي سلمي، اي سلمي

  

  !كرد اي كاش دو چشمانش به ما وفا مي  
  

  او نهايت آروزها است اگر بدو دست يابيم
  

  !كنيم به بهايي كه پدرش را به آن راضي مي  
  

  شك نيست كه پدر و نيايش
  

  اند به كمال بزرگي و شرف نائل آمده  
  

. نگاه كنيد) 58صفحه (و شدور الذهب ابن هشام ) 217، صفحه 11ج (و تفسير قرطبي  جوهري به صحاح
  : در مجمع البيان بجاي بيت دوم آمده است 

  و موضع الخلخال من رجالها
  

  بثمن نعطي به اباها  
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ورزي را نيز همراه كرده   مگر آنكه مدعي مزبور، با حماقت خود غرض! ناتوان بوده
   !باشد

ت شريف و انساني كه ما از در سورة نور آيه ايس: [نويسد   سال مي23باز نويسندة 
ال تكرهوا فتياتكم علي البغاء «: كند  وجود يك رسم زشت و ناپسند در آن زمان آگاه مي

ناً لتبتغوا عرض الحيوة الدنيا و من يكرههن فان اهللا من بعد إكراههن غفور إن أردن تحص
 را مجبور خود را براي تحصيل مال به زنا مجبور نكنيد، كسي كه آنهادختران  : »رحيم

 كه قصد پر واضح است. كند پس از مجبور كردن آنها خداوند آمرزنده و رحيم است

ملة  كه قصد از جباز واضح است و ...پيغمبر نهي از يك كار زشت و ناپسند است 
اي كه به امر  اينست كه خداوند بر كنيز و برده )فإن اهللا من بعد إكراههن غفور رحيم(

 چنين است كه خداوند (!!)بخشايد ولي ظاهر جمله  ده است ميموالي خود تن به زنا دا
پس عبارت، نارسا و به مقصود (!!) نسبت به مرتكبان اين عمل، غفور و رحيم است

اند  دربارة اين آية كريه گفته).  سال23 كتاب 88صفحة (!!)] (شريف پيغمبر وافي نيست 

امبر كنيزاني در اختيار داشت كه آنها سر دستة منافقان و دشمنان پي، يب عبداهللا بن أُكه
كرد تا از اين راه پولي بدست آورد اما آن بيچارگان كه از اين كار  را به زنا وادار مي

ورزيدند و عبداهللا آنها را با كتك به فحشاء  نفرت داشتند در برابر فرمان او مقاومت مي
ود در سورة نور به زنان قرآن كريم كه اساساً فحشاء را تحريم كرده ب. كرد مجبور مي

دهد تا  اي كه از اين راه بدون خواست خود آلوده شده بودند وعدة آمرزش مي چاره بي
در اين باره به اسباب (از رحمت خداوند نااميد نشده به دامان عفاف و تقوي باز گردند 

  ).  نگاه كنيد162 ولباب النقول سيوطي، صفحه 21النّزول واحدي، صفحة 
اي كه در سورة  ها خوانندة قرآن، از آيه سال اين مفهوم را مانند ميليون 23نويسندة 

 بار در خالل سخن خود به واضح بودن اين معنا اعتراف 2نور آمد در يافته است و 
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 قرآن كند با وجود اين ادعا دارد كه عبارت قرآن كريم وافي به مقصود نيست و ظاهراً مي
  !! وادار كنندگان كنيزها، آمرزنده و مهربان استنمايد كه خداوند نسبت به  چنين مي

سخن گفتن براي آنست كه ! رود حقّاً كه انسان از گيجي نويسنده در حيرت فرو مي
مقصود گوينده به ديگران برسد بنابراين هنگامي كه سيره نگار و ديگران، مقصود قرآن 

مگر ! افي به مقصود نيست؟كند كه آية قرآن، و اند چگونه ادعا مي مجيد را بخوبي دريافته
؟ آيا انتظار داشته ....]و باز واضح است .... پر واضح است : [نويسد  نه آن كه خود او مي

  ! بپردازد؟» توضيح واضحات«تا قرآن مجيد به 
نويسنده توقع دارد كه جمله يا ضميري در آية شريفه افزوده شده باشد و ما نيز توقّع 

در آنجا كه » ايجاز«و بداند كه !  و بليغ را بشناسدنداريم كه آن جناب، سخن فصيح
بمراتب بهتر است و اهل بالغت امور واضح و » إطناب«مقصود گوينده، روشن است از 

گفتار خود بسيار دارند و اين در » حذف و تقدير«سپردند و  روشن را به ذهن شنونده مي
شود   شيوايي آن شمرده ميهاي بالغت و شيوه در قرآن كريم نيز رعايت شده و از نشانه

 !بيند مي» معايب«آنكه بيمار دل و مغرض است همواره محاسن را ! اما چه بايد كرد؟.... 

   : مولويكه بقول 
  پوشيده شدچون غرض آمد هنر 

  

  !صد حجاب از دل بسوي ديده شد  
  

فراهم ! هاي ادبي قرآن  سال دربارة غلط23كه نويسندة !! اين بود مجموعة شواهدي
اخته است تا اعجاز بالغي آن را انكار كند ولي جاي شگفتي است كه گويي س

رو در پايان بحث چنين  هاي خود را عقيم و نافرجام دانسته و از اين تالش! ناخودآگاه

سابقه در ادبيات  مانند و بي  اينها قرآن ابداعي است بيبا همه[: نمايد  اعتراف مي
  )  كتاب89صفحة (. ]جاهليت
  : نويسد   چنين مي91 صفحة باز در
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 از هاي مكّي و كوچك سرشار بايد انصاف داد قرآن ابداعي است، سوره[
جاري شدن آن از . اي است در زبان عرب  اقناع، سبك تازهنيروي تعبير و قوه

درس نخوانده و براي كار ادبي دانسته،  زبان مردي كه خواندن و نوشتن نمي
م نظير و اگر از اين لحاظ آن را معجزه تربيتي نديده است موهبتي است ك

   ].اند گويند بر خطا نرفته
با اين كه در زمينة اعجاز ادبيِ قرآن و امتياز اسلوب آن ميدان سخن فراخ است ولي 

بريم و داوري را  كنيم و اين بحث را به پايان مي ما در اينجا به اعتراف نويسنده اكتفا مي
   1.يمرپس ند ميمبخوانندگان منصف و ارج

  
  اخالق قرآني 

رساند دربارة  سيره نگار پس از آنكه مناقشه دربارة اعجاز ادبي قرآن را به انجام مي
گويد به اميد آنكه از اين راه بتواند اعجاز قرآن را نفي و  اخالق و احكام قرآني سخن مي

ة بهر صورت دربارة اخالق قرآني جز همين چند كلمه سخني ندارد، در صفح! انكار كند
  : نويسد   از كتابش مي93

محمد بازگو كنندة . قرآن را از حيث دستورهاي اخالقي معجزه دانستتوان  نمي[
بودا، . استها پيش گفته است و در همه جا گفته  اصولي است كه انسانيت از قرن

ماند احكام و  اند پس باقي مي كنفسيوس، زردشت، سقراط، عيسي و موسي هم گفته
  ....].  اسالم آورده است شرايعي كه شارع

_________________________________________________________________________ 

اقالني و از اثر ب» اعجاز القرآن«در اين باره اگر كسي عالقه به مطالعه داشته باشد از كتب قدماء به  -1
  التصوير الف«آثار معاصرين به 

  . اثر شهيد سيد قطب مراجعه كند» نّي في القرآن0
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اي كه اهميت دارد آنست كه بدانيم اساساً ادعاي قرآن كريم دربارة  در اينجا نكته
ادعا نكرده كه براي نخستين بار قوانين وجه  مسائل اخالقي چيست؟ قرآن مجيد به هيچ

اين ! رو بايد آن را معجزه بشمار آورد ده است و از اينراي در مورد اخالق آو سابقه بي
نويس آن را بميان آورده تا ذهن را از معجزات قرآني دور  خيال و فرضي است كه سيره

قرآن كريم قبول دارد كه اديان آسمانيِ پيشين، نيز داراي قواعد اخالقي صحيح و ! كند
  : گويد  دارد چنانكه مي» جامعيت و كمال«اند چيزي كه هست قرآن، ادعاي  مفيدي بوده

� ¨¨ ¨¨ββββ ÎÎ ÎÎ)))) #### xx xx‹‹‹‹≈≈≈≈ yy yyδδδδ tt ttββββ#### uu uu öö öö àà àà)))) øø øø9999 $$ $$#### ““““ ÏÏ ÏÏ‰‰‰‰ öö ööκκκκ uu uu‰‰‰‰  ÉÉ ÉÉLLLL ¯¯ ¯¯==== ÏÏ ÏÏ9999 šš šš†††† ÏÏ ÏÏφφφφ ãã ããΠΠΠΠ uu uuθθθθ øø øø%%%% rr rr&&&& �  )9 : اسراء(  
  .»تر است هاي ديگر محكم كه از راه كند اين قرآن مردم را به راهي رهبري مي«

مسند احمد بن حنبل، ( 1»خالقِ األَح صالِممتَأُ لِثتعِب«: و پيامبر گرامي فرمود 
م تا اخالق شايسته را به پايان ا  شدهمن فرستاده: يعني ) 381حة المجلّد الثاني، صف

الجزء األول، صفحة ير، غالجامع الص (»ملِ الكَعِوامِج بِثتعِب«: و نيز فرموده » رسانم
بنابراين، اسالم ادعا دارد كه از حيث » ام من با سخنان جامع فرستاده شده«: يعني ) 126

ديان گوناگون را در خود گرد شود و امتيازات ا قوانين اخالقي، آئيني كامل شمرده مي
و  كتب يونانيان و بودائيان و يهوديان و مسيحيان �آورده است بدون آنكه پيامبر اسالم

زرتشتيان و ديگران را مطالعه كرده باشد پس اگر قرار باشد كه اخالق اسالمي را معجزه 
 و قوانين سابقه بودن تمام قواعد بلحاظ جامعيت آن بايد باشد نه از حيث بيبشماريم 

البته در اينجا فرصت نداريم تا تعاليم اخالقي اسالم را بطور مفصل با . اخالقي اسالم
هاي مكاتب ديگر بسنجيم كه اين كار، در خورِ نگارش كتابي جداگانه است اما  آموزش

_________________________________________________________________________ 

ام تا اخالق نيك  فرستاده شده : (»بعثت ألتمم حسن الخق«: در موطّا مالك و ديگر جوامع حديث  -1
: به . ي نداردآمده است كه با آنچه در مسند احمد گزارش شده بلحاظ معنا تفاوت) را به پايان رسانم

  . نگاه كنيد) 211الموطّا، چاپ مصر، الجزء الثاني، صفحه (
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 در اين مقام، نكاتي را به اختصار» ورِعسلم باِطُسقُ اليوريسالم«: اند  بحكم آنكه گفته

   : يمولوسازيم كه بقول  خاطر نشان مي
  آب دريا را اگر نتوان كشيد

  

  1هم بقدر تشنگي بايد چشيد  
  

تعاليم اخالقي بودا هر چند خالي از اهميت نيست اما رهبانيت تند و زهدگرايي 
آفريده شده » بعالطَّ بِنيدم«شديد بر آن غلبه دارد و اين رويه، انسان را كه اجتماعي و 

هاي اسالم زهد و  كند و ماية ركود علم و تمدن خواهد شد ولي در آموزش زوي ميمن
  : فرمايد  گرايي منافات ندارد قرآن كريم مي گيري صحيح از دنيا و جامعه پارسايي با بهر

� ÆÆ ÆÆuuuu tt ttGGGG öö öö//// $$ $$#### uu uuρρρρ !! !!$$$$ yy yyϑϑϑϑ‹‹‹‹ ÏÏ ÏÏùùùù šš šš����9999 tt tt????#### uu uu ªª ªª!!!! $$ $$#### uu uu‘‘‘‘#### ¤¤ ¤¤$$$$!!!! $$ $$#### nn nnοοοο tt tt ÅÅ ÅÅzzzz FF FFψψψψ $$ $$#### (( (( ŸŸ ŸŸωωωω uu uuρρρρ šš šš[[[[ΨΨΨΨ ss ss???? yy yy7777 tt tt7777ŠŠŠŠ ÅÅ ÅÅÁÁÁÁ tt ttΡΡΡΡ šš šš∅∅∅∅ ÏÏ ÏÏΒΒΒΒ 

$$$$ uu uu‹‹‹‹ ÷÷ ÷÷ΡΡΡΡ ‘‘ ‘‘‰‰‰‰9999 $$ $$#### ((   )77 : صصق(  � ))
سراي آخرت را بجوي و ) از مال و منال و امتيازات دنيا(در آنچه خدا بتو داده «

  .»نصيب خود را از دنيا فراموش مكن
پسندد و دنيايي كه اسالم آن  پس اسالم با زهد منفي موافق نيست و ترك دنيا را نمي

ي دربارة را مذمت كرده مال و همسر و جامعه نيست بلكه غفلت از خدا و بدخواه

  : گويد   در اينجا منطق قرآن را خوب در يافته كه ميمولوي: بندگان خدا است 
  چيست دنيا؟ از خدا غافل شدن

  

  !ماش و نقره و فرزند و زنني قُ  
  

  مال را كز بهر دين باشي حمول
  

   گفت آن رسول2ح صالِ مالٌعمنِ  
  

  آب در كشتي هالكِ كشتي است
  

  1!استشتي آب در بيرون كشتي پ  
  

_________________________________________________________________________ 

  . دفتر پنجم مثنوي -1
چه نيكو است مال «يعني : نعم المال الصالح للرجل الصالح : كند كه فرمود  به حديث نبوي اشاره مي -2

  .  رجوع شود172فحه به نقد العلم و العلماء اثر ابن جوزي، چاپ مصر، ص» شايسته براي مرد درستكار
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كمتر به بعد ملكوتي و ) برعكس تعاليم بودا(هاي اخالقي كنفوسيوس  اما آموزش
عرفاني انسان توجه دارد و مسائل مربوط به مبدء و معاد را بدست فراموشي سپرده 

يرا عمدة نظر كنفوسيوس معطوف به ترميم اخالق اجتماعي و روابط افراد بوده زاست 
داشته، به مسائل ناصالح روابط اجتماعي را از نظر دور است ولي اسالم در عين آنكه 

دهد و انسان را بلحاظ اخالقي بسيار  اعتقادي و عرفاني نيز سخت عنايت نشان مي
  . سازد تر مي تر و وسيع عميق

تفاوت دارد زيرا دربارة اخالق زرتشتي بايد گفت كه از ريشه با اخالق اسالمي 
اهريمن و ديو در آئين زرتشت اصالت دارد تا آنجا وي است چرا كه نَاخالق زرتشتي، ثَ

! اي از موجودات عالم را اهريمن آفريده است  تصريح شده پارهنديداد وكه در كتاب
مذهب و اخالق زرتشتي رو  از همين) ن، فصل اول نگاه كنيدراچاپ تهبه ونديداد، (

 آئين خود فرانخواند ها محدود كند و ديگران را به كوشد تا خود را در ميان آريايي مي
ها، نژادي برتر بوده و با اهورا مزدا قرابت بيشتري دارند و ديگران در شمار  گويي آريايي
قدمت آئين زرتشتي، پيروان آن محدود و اندك بهمين دليل با وجود  !اند سپاه اهريمن

 و عالم«اما اخالق اسالمي، اخالق توحيدي است يعني در رابطة با وحدتِ . اند مانده
و قدرت بالمعارضِ خداوند، تشريع شده و لذا از مرزهاي عربستان گذر كرده و » آدم

  . خود را به دور ترين نقاط جهان و سراسر عالم انساني رسانيده است
را كه » روزه گرفتن «گرفتار شده و مثالً» تابو« زرتشي متأسفانه به نوعي اخالق

شمرد و  نفس است به شدت حرام ميتقويت اراده و وسيلة خودسازي و تهذيب ماية
آفت «يا عادات ماهيانه زنان را مولود ) 114ونديداد، صفحة (انگارد  كاري اهريمني مي

و اين نگرش در بعد اخالقي، از ثنويت و ) 204ونديداد، صفحة (كند  معرّفي مي» ديوها
                                                                                                                                                    

نعم العون :  فرمود �ضمنا مصراع آخر ابيات، به اين حديث اشاره دارد كه رسول اكرم. دفتر اول مثنوي -1
  . نيازي چه نيكوياوري در كار تقوي است يعني بي. علي تقوي اهللا الغِني
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آورد كه  ميگيرد و رفتار و احساساتي را در انسان پديد  رابطة با اهريمن سر چشمه مي
  . با اخالق توحيدي متفاوتست

 اخالق، بيشتر با عدالت اجتماعي پيوند يافته است و لذا �موسياما در آئين 

جان به عوض جان بده و چشم به عوض چشم و دندان به عوض «: گويد   ميتورات
دندان و دست به عوض دست و پا به عوض پا و داغ به عوض داغ و زخم به عوض 

 كفّة عفو و �عيسيو در آئين ) 21سفر خروج، باب (» به عوض لطمهزخم و لطمه 

ايد كه گفته شده  شنيده«: گويد   ميانجيلرحمت بر عدالت اجتماعي رجحان يافته زيرا 
گويم با شرير مقاومت  است چشمي به چشمي و دنداني به دنداني ليكن من به شما مي

يگري را نيز به سوي او بگردان و مكنيد بلكه هر كه بر رخسارة راست تو سيلي زند د
اگر كسي خواهد با تو نزاع كند و قباي تو را بگيرد عباي خود را نيز بدو واگذار و هر 

  » گاه كسي تو را براي يك ميل مجبور سازد دو ميل همراه او برو
  : فرمايد  در اين ميان قرآن مي) 5انجيل متّي، باب (

� (( ((#### ää ääττττℜℜℜℜ tt tt““““ yy yy____ uu uuρρρρ 77 77ππππ yy yy∞∞∞∞ ÍÍ ÍÍ hh hhŠŠŠŠ yy yy™™™™ ×× ××ππππ yy yy∞∞∞∞ ÍÍ ÍÍ hh hhŠŠŠŠ yy yy™™™™ $$$$ yy yyγγγγ èè èè==== ÷÷ ÷÷WWWW ÏÏ ÏÏ ii iiΒΒΒΒ (( (( ôô ôô yy yyϑϑϑϑ ss ssùùùù $$$$ xx xx���� tt ttãããã yy yyxxxx nn nn==== ôô ôô¹¹¹¹ rr rr&&&& uu uuρρρρ ………… çç ççνννν ãã ãã ôô ôô____ rr rr'''' ss ssùùùù ’’’’ nn nn???? tt ttãããã «« ««!!!! $$ $$#### 44 44 �  
  )40 : شوري(  

كيفر كارِ بد همانند آنست اما كسي كه عفو نمود و كار را اصالح كرد پاداش «
  .»وي بر عهدة خدا است

را در اينجا قرآن، تعليم تورات و انجيل را با يكديگر همراه كرده و آموزش جامعي 
دانيم اگر بطور كلّي قصاص عادالنه تحريم شود امنيت  ست بويژه كه ميارائه داده ا

شود و بسياري از مردم كه توان عفو و  باز ميافتد و دست جنايتكاران  جامعه بخطر مي
هاي پنهاني  جويي ها و كينه گردند يعني از تالفي اغماض ندارند به قانون شكني وادار مي

شكنند اما چون قصاص را بعنوان يك اصل  را ميورزند و حرمت قانون  خودداري نمي
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در روابط اجتماعي بپذيريم و سپس مردم را به عفو و گذشت تشويق نماييم، در اين 
ايم و هم راه فضائل اخالقي را به روي  صورت هم جامعه را به سوي خطر سوق نداده

ت و انجيل كاملترين بنابراين قرآن كريم در مقايسه با تعاليم تورا. ايم مردم مستعد نبسته

  . »مقو أَيتي هِلَّهدي لِي«: دهد و به تعبير خود  راه را نشان مي

ترين متفكّر  كنند اخالقي ، تا آنجا كه منابع يوناني گزارش مييونانياناما در مورد 
اند كه چون  ترين كار او را چنين روايت كرده بوده است و اخالقييونان باستان، سقراط 

، ستمگرانه وي را به مرگ محكوم ساخت سقراط با آنكه شاگردانش وسائل دادگاه آتن
ر يا فرار او را فراهم آورده بودند گريز از زندان و شكستن قانون را روا نشمرد و جام زه

ولي تاكنون اين بحث در كار سقراط .  را در زندان نوشيد و تسليم مرگ شد1»رانشوكَ«
كند تا در برابر قوانين ظالمانه و حكام  يجاب ميبجاي مانده كه آيا آموزش اخالقي ا

بگريزيم و با اَياديِ ظلم به المقدور  ستمگر تسليم شويم يا بايد از محاصرة آنها حتّي
مبارزه برخيزيم تا نظام عدل استقرار يابد و بِساط جور بر چيده شود و هزاران مظلوم از 

  ! قيد ستم رهايي يابند؟
ايم اينست كه آدمي نه حقّ ستمگري دارد   قرآن كريم گرفتهتعليمي كه در اين باره از

  و نه بايد اجازه دهد تا بر او ستم رود و عزّت و شرف انسانيِ وي پايمال شود 

� ŸŸ ŸŸωωωω šš ššχχχχθθθθ ßß ßßϑϑϑϑ ÎÎ ÎÎ==== ôô ôôàààà ss ss???? ŸŸ ŸŸωωωω uu uuρρρρ šš ššχχχχθθθθ ßß ßßϑϑϑϑ nn nn==== ôô ôôàààà èè èè???? �  )279 : بقره(  

_________________________________________________________________________ 

ابو حنيفه فقيه : اند  شتهذكر اين نكته در اينجا خالي از فائده نيست كه نو. شوكران، گياهي است سمي -1
مشهور و امام مذهب حنفي را در روزگار منصور عباسي خواستند مسموم كنند و جامي به او دادند كه با 

من در ! ال اُعينُ علي قتلِ نَفسي: ابو حنيفه از نوشيدن آن خودداري ورزيد و گفت . زهر آميخته بود
  ! كنم كشتن خود به كسي كمك نمي
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 لَّزِن نَن أَ مِك بِعوذُا نَنّ إِمهللّأَ«: گفت   در دعاي خود مي�چنانكه رسول اكرم
 لألصول في التّاج الجامع( »ينالَ علَجهو ي أَلَجهو نَ أَمظلَو نُ أَمظلِو نَ أَلَّضِو نَأَ

بريم از  بار خدايا ما بتو پناه مي«: يعني ) 134 الخامس، صفحه احاديث الرّسول، الجزء
رة ما اينكه بلغزيم يا گمراه شويم يا ستم كنيم يا ستمكش باشيم يا ناداني كنيم يا دربا

  . »ناداني رود
  : فرمايد  قرآن براي دفع ظلم و تجاوز، حتّي اجازة قيام و جنگ به مسلمانان داده و مي

� tt ttββββ ÏÏ ÏÏŒŒŒŒ éé éé&&&& tt tt ÏÏ ÏÏ%%%% ©© ©©#### ÏÏ ÏÏ9999 šš ššχχχχθθθθ èè èè==== tt ttGGGG≈≈≈≈ ss ss)))) ãã ããƒƒƒƒ öö ööΝΝΝΝ ßß ßßγγγγ ¯¯ ¯¯ΡΡΡΡ rr rr'''' ÎÎ ÎÎ//// (( ((####θθθθ ßß ßßϑϑϑϑ ÎÎ ÎÎ==== àà ààßßßß 44   )38 : حج(  � 44
اند اجازة جنگ داده شده زيرا كه بر ايشان  بĤنان كه در معرض پيكار قرار گرفته«

  .»ستم رفته است
  : آري 

  مظلِنهاني ديني فال أَ
  

  ظلَ مكاني فال أُزَّو عم  
  

  مرا اين چنين داد زنهار دين
  

  1بيننه بر كس ستم كن نه از كس ب  
  

هاي ديگر بر كنار بوده و  يم اخالقي قرآن، از نقائص آموزشلخالصه آنكه تعا
  . كماالت آنها را در خود دارد

  
  شرايع و احكام اسالمي 

پردازد بدين اميد كه با   سال به احكام و شرايع اسالمي مي23 نويسندة از اين پس،
و ! داردجاز قرآن در اين زمينه نيز نقشي نانكار اهميت قوانين مزبور نشان دهد كه اع

البته از وجوه گوناگون اعجاز كه در آغاز اين فصل به اشارت گذشت سخني بميان 
ر اين باره نيز بايد همان سخني را تكرار كنم  باري، د!فرمايد آورد و غمض عين مي نمي

_________________________________________________________________________ 

  . ز نويسنده استترجمه بيت ا -1
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كه در مورد اخالق يادآور شدم كه هيچگاه اسالم ادعا نكرده تمام احكام و شرايع آن 
اين فرض و خيال از سوي نويسندة ! پيشينه بوده و در هيچ دين و آئيني نيامده است بي
ف لَ صحيح در اديان سنگر مطرح شده و قرآن مجيد مكرّر از تشريع عبادات و احكام كج

سخن بميان آورده است چيزي كه هست اسالم در اين مقام نيز مانند مبحث اخالق، 
ادعاي كمال و جامعيت دارد و با وسعتي كه به احكام بخشيده و فروع گوناگون و تازه 

 را به �د، اعجاز پيامبرنك و دقيقي كه پيش آورده و حكمتي كه در تشريع قوانين ارائه مي
ترين قوانين  رسه و مكتب و كتاب و استاد، جامعرساند كه بدون ديدن مد بات مياث

ها در ساية آن  حقوقي را براي مسلمين به ارمغان آورد بطوري كه مسلمانان جهان قرن
در اينجا نظر . كنند و كمبودي در كار ايشان پديد نيامده است كرده و ميزندگي 

كنم كه قوانين بشري چنانچه در  نكته جلب مي به اين خوانندگان محترم را مخصوصاً
هاي باز و گسترده  محيطي محدود و شرائطي تنگ پديد آيد قابل اجراء و عمل در محيط

نخواهد بود اما قوانين اسالم با آنكه در شرائط خاص مكّه و مدينه و و شرائط متفاوت 
 كشورهاي متمدني هاي متمادي نيازهاي محدود ساكنان آنجا تشريع گرديد توانست قرن

نظير ايران و مصر و سوريه و عراق و عثماني و جز اينها را اداره كند و نيازهاي قانوني 
نخست بايد : [ سال آورده كه 23مردم آن كشورها را تأمين سازد بنابراين، آنچه نويسندة 

به مناسبت وقايع روزانه و مراجعه ) احكام اسالمي(در نظر داشت كه غالب آنها 
خود نشانة آنست كه وحي اسالمي در تقنين احكام، آفاق ]! زمندان وضع شده استنيا

توان  كرده است و گرنه چگونه مي تري نظاره مي ديده و به شرائط كلّي وسيعتري را مي
اي  خود را به سؤاالت چند عرب در مكّه و مدينه محدود ساخت و فقه عظيم و گسترده

! ؟ها اداره كرد دن و بزرگي را قرنهاي متم مينچون فقه اسالم را پديد آورد و سرز
ره توجه كنيد آيا اين يبعنوان نمونه شما به آداب طهارت اسالمي از وضوء و غسل و غ

 آيا در عربستان با احكام براي مكّه و مدينه يا صحراهاي عربستان تشريع شده است؟
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يا ! ته است؟داشوجود كمبود آب و خشكي زمين، تشريعِ چنين احكامي هيچ مناسبت 
  : فرمايد  م بنگريد كه قرآن مجيد ميبه قوانين قضائي اسال

� #### ss ssŒŒŒŒ ÎÎ ÎÎ)))) uu uuρρρρ ΟΟΟΟ çç ççFFFF ôô ôôϑϑϑϑ ss ss3333 yy yymmmm tt tt ÷÷ ÷÷ tt tt//// ÄÄ ÄÄ¨̈̈̈$$$$ ¨¨ ¨¨ΖΖΖΖ9999 $$ $$#### ββββ rr rr&&&& (( ((####θθθθ ßß ßßϑϑϑϑ ää ää3333 øø øøtttt rr rrBBBB ÉÉ ÉÉΑΑΑΑ ôô ôô‰‰‰‰ yy yyèèèè øø øø9999 $$ $$$$$$ ÎÎ ÎÎ//// 44   )58 : نساء(  � 44
  .»چون ميان مردم قضاوت كرديد به عدالت حكم كنيد«

وده كه او در هنگام  وظيفة قاضي را در اجراي عدالت چنان مقرّر فرم�و پيامبر اكرم
چنانكه در صحيح بخاري و مسلم و ! خشم، حق نداشته باشد بر كرسي داوري بنشيند

  : سائي از رسول اكرم آمده است كه فرمود ابو داود و تِرمِذي و نَ

»قضِال ينَّيكَ حمينِنَ اثينَ بو ه هيچ داوري در حالت خشم البته :  1»ضبانُ غَو
چنين قوانيني كه حتّي امروز هم در كشورهاي متمدن . وت كندنبايد ميان دو تن قضا

شكل رسمي و قانوني بخود نگرفته و براي آنان تازگي دارد آيا محدود به محيط مكّه و 
  ! مدينه بوده يا همواره براي بشر الزم و مفيد است؟

، سازد تا قانونگذار هايي فراهم مي روزانه و رويدادهاي محيط، زمينهع يگاهي وقا
. راگير خويش را عرضه كند و دعوتگر، دعوتِ وسيع خود را به ميان آوردفقانونِ 

ماجراي قوانين قرآني و دعوت اسالمي نيز بدين گونه است كه به محض آمادگيِ محيط، 
شده بهمين جهت در بيشتر خطابات قرآني  قانون كلّي و جهان شمولِ اسالم، ارائه مي

شود بلكه قرآن  ارد و تنها با او سخن گفته نميعنصر عرب بطور اختصاصي نقشي ند

ذين ها الَّييا أَ(و ) اسها النّييا أ(و ) آدم با بني(و ) ها اإلنسانييا أَ: (مجيد با تعبير 

_________________________________________________________________________ 

 نگاه كنيد 59التاج الجامع لألصول في أحاديث الرّسول، چاپ مصر، الجزء الثالث، صفحه : به كتاب  -1
من ال يحضره الفقيه، : رجوع كنيد به كتاب . ضمناً اين حديث در كتب شيعه اماميه و زيديه نيز آمده است

چاپ بيروت، » �مسند اإلمام زيد«ه كتاب  و نيز ب239صفحه ) كتاب القضاء و األحكام(چاپ سنگي 
  . 294صفحه 
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 ًة كافّاسِي النّ إلَثتعِب:  فرمود �كند لذا پيامبر اكرم مقصود خود را ابالغ مي) آمنوا
. يعني رسالت من براي همة افراد بشر است) 126صفحة الجامع الصغير، الجزء األول، (

 فقه«شناسي بايد مورد توجه قرار گيرد و گرنه بجاي  اينها نكاتي است كه در كار قرآن
مشتي خيال و اوهام نصيب پژوهنده خواهد شد چنانكه بسياري از خاورشناسان » القرآن

اند و بر پندارهاي خود نام  دهاند به اين دام در افتا كه پاكدالنه به اسالم ننگريسته
  . اند نهاده! »شناسي اسالم«

ير در آنها ارو هم تغ از اين: [نويسد  اش مي  سال در پي سخن گذشته23نويسندة 
و ! عادت دارد» ييگو كلّي«كه به نويس  سيره]! هست و هم ناسخ و منسوخ) احكام(

بما وجه  دهد به هيچ مدرك و مأخذ ادعاهاي خود را نيز كمتر در كتابش ارائه مي
وجود دارد تا ما به او » تغاير«گويد كه در كدام دسته از احكام و مقرّرات اسالمي  نمي

شود مانند آنكه وجوب  آري، قوانين قرآن در شرائط گوناگون متفاوت مي. پاسخ دهيم
گردد يا در حالت اضطرار از غذاهاي  روزه از كسي كه بيمار يا مسافر باشد ساقط مي

  : فرمايد  توان بهره گرفت چنانكه قرآن مي  ميحرام

� ÇÇ ÇÇ yy yyϑϑϑϑ ss ssùùùù §§ §§ ää ääÜÜÜÜ ôô ôôÊÊÊÊ $$ $$#### ’’’’ ÎÎ ÎÎûûûû >> >>ππππ || ||ÁÁÁÁ uu uuΚΚΚΚ øø øøƒƒƒƒ xx xxΧΧΧΧ uu uu4444 öö ööZZZZ xx xxîîîî 77 77#### ÏÏ ÏÏΡΡΡΡ$$$$ yy yyffff tt ttGGGG ãã ããΒΒΒΒ 55 55ΟΟΟΟ øø øøOOOO \\ \\ bb bb}}}}       ¨¨ ¨¨ββββ ÎÎ ÎÎ**** ss ssùùùù ©© ©©!!!! $$ $$#### ÖÖ ÖÖ‘‘‘‘θθθθ àà àà���� xx xxîîîî ÒÒ ÒÒΟΟΟΟ‹‹‹‹ ÏÏ ÏÏmmmm §§ §§‘‘‘‘ �  
  )3 : مائده(  

پس هر كس به هنگام شدت گرسنگي، بدون تمايل به گناه ناچار از خوردن «
  .»ستباشد در آن صورت خداوند آمرزنده و مهربان ا

شود كسي بتواند ادعاي تغاير و مخالفت در قواعد  ولي اين قبيل احكام موجب نمي
هايي است كه قانونگذار در   تبصرهاحكام به اصطالح زمان ما بمنزلةاين . شرع بنمايد

ذيل بسياري از قوانين نهاده تا قانون، قابل انعطاف و سهل اإلجراء باشد و عمل به آن 
  : فرمايد  چنانكه مياسالم، آهنگ سختگيري در احكام را ندارد دشوار نيايد چرا كه 
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� $$$$ tt ttΒΒΒΒ uu uuρρρρ ŸŸ ŸŸ≅≅≅≅ yy yyèèèè yy yy____ öö öö//// ää ää3333 øø øø‹‹‹‹ nn nn==== tt ttææææ ’’’’ ÎÎ ÎÎûûûû ÈÈ ÈÈ ÏÏ ÏÏ dd dd‰‰‰‰9999 $$ $$#### ôô ôô ÏÏ ÏÏΒΒΒΒ 88 88llll tt tt yy yymmmm 44   )78 : حج(  � 44
  .»خداوند در اين دين بر شما سختي و تنگي مقرّر نداشته است«

 يسلَ فَتينَّ سفن خالَ م وةِمح السةِنيفَالح بِثتعِب«:  فرمود �و رسول اكرم
  ). 226الجامع الصغير، الجزء األول صفحة  (»ينّمِ

ام و كسي كه با روش من مخالفت  من با آئين يكتاپرستي آساني فرستاده شده«: يعني 
  . »از من نيست) و در كار دين سختگيري نمايد(ورزد 

ترين كارهاي قرآن در زمينة  از جمله درخشنده» ناسخ و منسوخ«اما مسئلة 
مقدمه با قوانين مترّقي  ذاري است زيرا يك جامعة منحط را نمي توان ناگهان و بيقانونگ

روبرو كرد بلكه بايد بتدريج مردم را آمادة پذيرفتن احكامِ متعالي و برتر ساخت و اين 
خداوند را آمادة پذيرفتن احكامِ متعالي و برتر پيدايش و كمال هر هاي  روش، با سنّت

خاص و متناسب مقرّر ازلي قرار داده و در هر مرحله، قوانيني اي، مراحل و من پديده
  . فرموده است

دارد  يم، نزول تدريجي خود را بر پاية همين امر حكيمانه استوار مير قرآن كاساساً
 آمادگي يابند و كه آيات خداوند با تأنّي و فرصت بر مردم خوانده شود تا تدريجاً

  : فرمايد  ساخته شوند چنانكه مي

� $$$$ ZZ ZZΡΡΡΡ#### uu uu öö öö èè èè%%%% uu uuρρρρ çç ççµµµµ≈≈≈≈ oo ooΨΨΨΨ øø øø%%%% tt tt ss ssùùùù ………… çç ççνννν rr rr&&&& tt tt øø øø)))) tt ttGGGG ÏÏ ÏÏ9999 ’’’’ nn nn???? tt ttãããã ÄÄ ÄÄ¨̈̈̈$$$$ ¨¨ ¨¨ΖΖΖΖ9999 $$ $$#### 44 44’’’’ nn nn???? tt ttãããã ;; ;;]]]] õõ õõ3333 ãã ããΒΒΒΒ �  )106 : إسراء(  
  .»قرآن را بتدريج فرستاديم تا آن را با درنگ بر مردم بخواني«

پس معناي ناسخ و منسوخ اين نيست كه احكام مختلف و قوانين متضاد در قرآن 
  : خوانيم   است چنانكه در سورة نساء ميآمده باشد زيرا اين معني، مورد انكار خود قرآن
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� ŸŸ ŸŸξξξξ ss ssùùùù rr rr&&&& tt ttββββρρρρ ãã ãã −− −−//// yy yy‰‰‰‰ tt ttFFFF tt ttƒƒƒƒ tt ttββββ#### uu uu öö öö àà àà)))) øø øø9999 $$ $$#### 44 44 öö ööθθθθ ss ss9999 uu uuρρρρ tt ttββββ%%%% xx xx.... ôô ôô ÏÏ ÏÏΒΒΒΒ ÏÏ ÏÏ‰‰‰‰ΖΖΖΖ ÏÏ ÏÏãããã ÎÎ ÎÎ4444 öö ööZZZZ xx xxîîîî «« ««!!!! $$ $$#### (( ((####ρρρρ ßß ßß‰‰‰‰ yy yy`̀̀̀uu uuθθθθ ss ss9999 ÏÏ ÏÏµµµµŠŠŠŠ ÏÏ ÏÏùùùù 

$$$$ ZZ ZZ����≈≈≈≈ nn nn==== ÏÏ ÏÏFFFF ÷÷ ÷÷zzzz $$ $$#### #### ZZ ZZ4444ZZZZ ÏÏ ÏÏWWWW ŸŸ ŸŸ2222 �  )82 : نساء(  
كنند كه اگر از نزد كسي جز خدا بود در آن صورت،  آيا در اين قرآن تدبر نمي«

  .»يافتند آن مياختالف بسيار در 
اي و موقّت در ميان مردم اعالم  مقصود از ناسخ و منسوخ آنست كه احكامي مرحله

شود تا آنها مهيا و مستعد گردند و در نتيجه بتوانند به مرحلة بعد و احكام دائمي برسند 
 قوانيني كاملتر و برتر است يا تسهيل و تخفيفي را به همراه دارد چنانكه آية كه معموالً

  : ريفه ش

� $$$$ tt ttΒΒΒΒ ôô ôô‡‡‡‡ || ||¡¡¡¡ΨΨΨΨ tt ttΡΡΡΡ ôô ôô ÏÏ ÏÏΒΒΒΒ >> >>ππππ tt ttƒƒƒƒ#### uu uu ÷÷ ÷÷ρρρρ rr rr&&&& $$$$ yy yyγγγγ ÅÅ ÅÅ¡¡¡¡ΨΨΨΨ çç ççΡΡΡΡ ÏÏ ÏÏNNNN ùù ùù'''' tt ttΡΡΡΡ 99 994444 öö ööZZZZ ss ssƒƒƒƒ ¿¿ ¿¿2222 !! !!$$$$ pp ppκκκκ ÷÷ ÷÷]]]] ÏÏ ÏÏ ii iiΒΒΒΒ ÷÷ ÷÷ρρρρ rr rr&&&& !! !!$$$$ yy yyγγγγ ÎÎ ÎÎ==== ÷÷ ÷÷WWWW ÏÏ ÏÏΒΒΒΒ 33   )106 : بقره( � 33
احكام سازنده در اينجا مجال آن نيست تا يكايك اين . رساند همين معنا و مفاد را مي

لمانان اوليه  ارائه كنيم و نقش تربيتي و حسن تأثير هر كدام را در مسرا از كتاب و سنّت
  جامعة اسالمي نشان دهيم پس به ذكر حكمت كلّي ناسخ و منسوخ چنانكه ينتو نخس
 سال نيز مورد را مشخّص ننموده تا به 23كنيم بويژه كه نويسندة   بسنده ميگذشت

  . تفصيل از آن سخن گوييم
كرد پس از آن نبايد فراموش : [كند  نويس سخن خود را چنين دنبال مي  سيرهباري،

كه فقه اسالم مولود كوشش مستمر علماء مسلمانان است و در طي سه قرن اول هجري 
چنين مدون شده است ورنه شرايع قرآني موجز و غير وافي به جامعة بزرگي است كه 

در اين باره بايد )  كتاب94صفحة ]. (ود آمدجنيم قرن و يك قرن پس از هجرت بو
در استخراج و تدوين احكام ) مهجورعالي أُ تَ اهللاُزاد(گفت كه هر چند فقهاي اسالم 

كوشش فراوان كردند ولي سرماية فقه اسالمي در درجة اول، قرآن كريم و سپس سنّت 
* 
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 و چندين هزار حديث 1.كريمة قرآن آيه از آيات 500 بوده است بطوري كه �رسول اهللا
فقهاء قرار گرفته است و مرجع استنباط » احاديث فقهي«و » آيات احكام« بعنوان �نبوي

اند و اين آيات شريفه و احاديث  فروع گوناگون و مسائل بسياري در يافتهاز هر كدام، 
معتبر اكنون در دسترس همه و پيش چشم ما قرار دارد و ميان آيات كلّيِ قرآن و 

اي بر متن  احاديث صحيح نبوي كه شرح كليات قرآن را بعهده گرفته و بمنزلة حاشيه
شود نيز هيچ گونه تعارض و نزاعي نيست بلكه نص قرآن، مسلمانان را  شمرده مياصلي 

  : خوانيم   و اجتناب از نواهي او فراخوانده است چنانكه مي�به اطاعت از اوامر پيامبر

� !! !!$$$$ tt ttΒΒΒΒ uu uuρρρρ ãã ããΝΝΝΝ ää ää33339999 ss ss????#### uu uu ãã ããΑΑΑΑθθθθ ßß ßß™™™™ §§ §§9999 $$ $$#### çç ççννννρρρρ ää ää‹‹‹‹ ãã ãã‚‚‚‚ ss ssùùùù $$$$ tt ttΒΒΒΒ uu uuρρρρ öö ööΝΝΝΝ ää ää33339999 pp ppκκκκ tt ttΞΞΞΞ çç ççµµµµ ÷÷ ÷÷ΨΨΨΨ tt ttãããã (( ((####θθθθ ßß ßßγγγγ tt ttFFFFΡΡΡΡ $$ $$$$$$ ss ssùùùù 44   )7 : حشر( � 44
  .»امبر به شما داد بگيريد و از هر چه شما را نهي كرد، باز ايستيدهر چه را پي«

� ‘‘‘‘ xx xx‹‹‹‹ óó óóssss uu uuŠŠŠŠ ùù ùù==== ss ssùùùù tt tt ÏÏ ÏÏ%%%% ©© ©©!!!! $$ $$#### tt ttββββθθθθ àà àà���� ÏÏ ÏÏ9999$$$$ ss ssƒƒƒƒ ää ää†††† ôô ôô tt ttãããã ÿÿ ÿÿ ÍÍ ÍÍνννν ÍÍ ÍÍKKKK öö öö∆∆∆∆ rr rr&&&& ββββ rr rr&&&& öö ööΝΝΝΝ åå ååκκκκ zz zz::::ŠŠŠŠ ÅÅ ÅÅÁÁÁÁ èè èè???? îî îîππππ uu uuΖΖΖΖ ÷÷ ÷÷FFFF ÏÏ ÏÏùùùù ÷÷ ÷÷ρρρρ rr rr&&&& öö ööΝΝΝΝ åå ååκκκκ zz zz::::YYYY ÅÅ ÅÅÁÁÁÁ ãã ããƒƒƒƒ 

ëë ëë>>>>#### xx xx‹‹‹‹ tt ttãããã íí ííΟΟΟΟŠŠŠŠ ÏÏ ÏÏ9999 rr rr&&&& �  )63 : نور(  
آنان اي  هنكنند بايد بترسند از اينكه فت كساني كه بر خالف فرمان پيامبر رفتار مي«

  .»را در يابد يا عذابي دردناك بدانها رسد
  : و نيز 

� ôô ôô‰‰‰‰ ss ss)))) ©© ©©9999 tt ttββββ%%%% xx xx.... öö ööΝΝΝΝ ää ää3333 ss ss9999 ’’’’ ÎÎ ÎÎûûûû ÉÉ ÉÉΑΑΑΑθθθθ ßß ßß™™™™ uu uu‘‘‘‘ «« ««!!!! $$ $$#### îî îîοοοο uu uuθθθθ óó óó™™™™ éé éé&&&& ×× ××ππππ uu uuΖΖΖΖ || ||¡¡¡¡ yy yymmmm �  )21 : أحزاب(  
  .»پيامبر خدا براي شما مقتدايي نيكو است«

.  براي مسلمانان حجت است�دهند قول و فعل پيامبر ديگري كه نشان ميو آيات 
اقتباس شده زيرا مبدء هر دو يكي است و » كتاب و سنّت«ي از مجموعة آري، فقه اسالم

 براي جهانيان به ارمغان آورده و اكتفا به هر كدام بدون ديگري �هر دو را پيامبر اكرم
_________________________________________________________________________ 

: اثر » البحر الزّخّار الجامع لمذهب علماء االمصار«: براي ديدن اين آيات شريفه، به جزء اول از كتاب  -*
  .  به بعد نگاه كنيد241احمد بن يحيي از صفحه 
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درست نيست و اهميت و اعجاز فقه اسالم را در مجموع قوانين كتاب و سنّت بايد 
در هر باب از ابواب فقه، آيات قرآن و دانست و فقهاي اسالمي از صدر اول تاكنون 

ابو ستند حتّي آورند و كمتر به رأي خود پايبند بوده و ه احاديث نبوي را گواه مي
اند بر  كه دربارة وي گفته)  هجري قمري153متّوفي به سال  (ابتنعمان بن ث، حنيفه

ستدالل به صدها حديث در احكام فقهي ا! كرده بايد تكيه نمي چنانكه �احاديث نبوي

چاپ  (فيصكَحروايت  به» مسند اإلمام ابي حنيفه«نموده است چنانكه در كتاب 

متوفّي در سال  (محمد بن حسن شيبانيشود و شاگردش،  ا مالحظه ميرآشكا) حلب
بچاپ ) در هند(كه در چهار مجلّد » دينه المهلِلي أ عةالحج«: در كتاب .) ق.   ه189

 الدين سرخسي شمسسته است و فقيه بزرگ حنفي، رسيده از احاديث بسيار سود ج
) عالوه بر آيات فراوان قرآن(به چند هزار حديث » المبسوط«در كتاب عظيم خود 

پس اهميت فقه اسالمي را به اعتبار منابعِ آن بايد ارزيابي كرد و اگر . استدالل كرده است
واهيم كرد كه از هيچ بدين كار همت گماريم و انصاف را وجهة همت سازيم مالحظه خ

قانونگذار منفردي در دنيا تا اين اندازه قواعد و احكام گزارش نشده كه از پيامبر اسالم 
در همة شؤون زندگي رسيده است و اين قوانين پهناور عالوه بر حكمت و معارف و 

سواد و امي بوده و   بي�اخالقي است كه از آن حضرت در دست داريم با اين كه پيامبر
برده و پيش از نبوت نيز از اين علوم و معارف  محيطي ناآگاه و جاهالنه بسر ميدر 

 اين  چهل سال كسي از آن حضرت سخني دردانسته است چنانكه در مدت چيزي نمي
كند تا در يابند كه پيامبر  و همين امر پژوهندگان حقيقت را رهنمايي مي! باره نشنيد

گرفته است هر چند كوردالن و  و دانش مي از مبدء ديگري فيض و الهام �اسالم
   !بدخواهان، چشم ديدار و قلب بيدار نداشته باشند
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دانستي و  رد و چيزهايي بتو آموخت كه نميخدا بر تو كتاب و حكمت نازل ك«
  .»فضل خدا بر تو بزرگست

فرمود جز قرآن از من چيزي نقل نكنيد و اگر  پيغمبر مي: [گويد  نويس مي باز سيره
  )  سال23 كتاب 99صفحة  (.]است محو كنندكسي جز نص قرآن از من چيزي نوشته 

  : به چند دليل ! ه استدر اين دروغ رسوا جز تحريف حقيقت كاري صورت نگرفت

اين عبارت خود سخني است جدا از قرآن مجيد بنابراين، گزارشگرِ :  آنكه نخست
چرا كه بقول ! ( براي ديگران نقل كند�ن حق نداشته تا عبارت مزبور را از قول پيامبرآ

 سر باز �و چون از فرمانِ پيامبر)! وي، پيغمبر فرموده جز قرآن از من چيزي نقل نكيند
 كسي در خور اعتماد نيست و ممكن است در روايتش كم و زياد و ن البته چنيزده

   !تحريف راه يافته باشد

 آورده تحريف سلم بن حجاجماصل حديث را كه ! نگار قرن بيستم سيره:  آنكه دوم

 يرَي غَنّ عبتَن كَ مي ونّوا عبكتُال تَ«: كرده است، در اصل حديث چنين آمده 
جزء صحيح مسلم، چاپ لبنان، ال( » .....جرَ ال حي ونّع ثوا و حدهمحلي فَرآنِالقُ

چيزي از من ننويسيد و هر كس كه چيزي جز قرآن از من «: يعني ) 2298الرابع، صفحة 
  . »...نوشته آن را محو كند و حديث از من نقل كنيد كه باكي در اين كار نيست 

! نهي شده نه نقل آن روايت، تنها نوشتن حديث شود در اين همانگونه كه مالحظه مي
بنابراين هيچ نهي و منعي از حفظ و نشر حديث در صدر اسالم وجود نداشته است اما 

پيغمبر : [نويسد  حديث را دگرگون ساخته و مي!!  سال با كمال صداقت23نويسندة 
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 بر اين كار چه نامي »خيانت«آيا جز نام ....]!! فرمود جز قرآن چيزي از من نقل نكيند  مي
  ! توان نهاد؟ مي

 در اصل اين حديث، جاي بحث و گفتگو بسيار است و صدور آن از : آنكهسوم
اند  تاريخ گزارش كردههاي فراواني در  ه نام� ثابت نشده زيرا از پيامبر اكرم�پيامبر خدا

 و ديگران فرستاده و نجاشي و مقوقس) هراكليوس (قلخسرو پرويز و هركه براي 

 دربارة برخي از � مشهور است كه بفرمان پيامبر اكرم�صحيفة علياست بعالوه، 
 دربارة �همچنين ذكر نامة پيامبر. اند احكام نوشته و شيعه و سنّي آن را گزارش كرده

 براي مردم بحرين فرستاده شد در كتب سيره و زم حمرو بنعاحكام دين كه بوسيلة 

 و نظاير آن، عدمِ اعتبار اين حديث را بي شاهأوا لِبكتُأُ: سنن آمده است و نيز روايت 
صرفنظر از همة مدارك، كار خود مسلم بن حجاج نيشابوري كه احاديث . دهند نشان مي

كند كه بر حديث مذكور اعتماد   ثابت مي! را نوشته و در كتابش گرد آورده�پيامبر
بدستاويز چنين ! اشينويس ن بنابراين سيره! شمرده است نكرده و آن را منسوخ مي

 را انكار كند يا اغراض فاسد خود را اِعمال نمايد �تواند سنّت رسول خدا حديثي نمي
 چشمان مبلّغان دين و مدافعان كتاب و سنت باز است و با – ستايش خدا را –كه 

ها را خنثي  خيزند و توطئه  خدا به مبارزه بر مي– بتوفيق –تحريف حقايق اسالم 
  . كنند مي

مهمتر از اين نكات اين : [نويسد   مي94نگار كه در صفحة  ا آخرين حربة سيرهام
مطلب مهم و شايستة تأمل و مطالعه است كه اغلب اين احكام مقتبس از شريعت يهود 

اي است كه مانند شمشير دون  حربه] يا عادت و آداب زمان جاهليت اعراب است
و ما پيش از اين نشان داديم كه ! يستكيشوت جز در عالم خيال كاري از آن ساخته ن

در اينجا نيز . آنچه نويسنده در اين باره گفته خالي از اعتبار و دور از تحقيق است
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» تعيين موضوع و ارائة مدرك«يابد و به  فراغت مي! هنگامي كه نويسنده از كلّي بافي
د و يا با گويد يا با ادعاي خودش مخالفت دار شود كه آنچه مي رسد مالحظه مي مي

  ! تحريف و تغيير مدارك همراه شده و يا اساساً فاقد مدرك و دليل است
 شرايع پيشين اقتباس شده چند مورد ي آنكه اثبات كند احكام اسالمي ازنويسنده برا

در ! كند كه عبارت از نماز و زكوه و روزه و حج و جهاد و باده و قمار است را ياد مي
  : نويسد  مورد نماز مي

ز در همة اديان هست و ركن اوليه ديانت است كه روي به خدا آرند و او را نما[

طرز، بدين شكل و د و گويا در اسالم نخستين فريضة اسالم است و نستايش كن
  )  كتاب95-94صفحة . (]مخصوص ديانت اسالم است

مقتبس از توان  نمي» با شكل و طرز مخصوص خود«روشن است كه نماز اسالمي را 
 و اين شاهد، آن ادعا !سازد نمينگار  يگر شمرد و اين اعتراف با آن افتراي سيرهمذاهب د

 اسالم هرگز ادعا نداشت كه در اديان گذشته، نماز و ضمناً! رساند را به اثبات نمي
سخن از جامعيت و كمال در عبادات و احكام اسالمي است نه ! عبادت مقرّر نشده است

م مردم را به  اسالاند و تنها ز و روزه به مخالفت برخاستهآنكه همة اديان الهي با نما
روزه از : [نويس ادعا دارد كه   در مورد روزه، سيره1!عبادت خداوند تشويق كرده باشد

هاي گوناگون با روزة يهوديان  با آنكه روزة اسالمي از جنبه]! الم آمده استيهود به اس
ود از غروب آفتاب تا غروب روزِ بعد است شروع روزة يه: كند بعنوان نمونه  تفاوت مي

دانيم كه كسي از مسلمانان  اما همه مي) 428قاموس كتاب مقدس، اثر هاكس، صفحة (
گرفتند و در اين  يهوديان در هنگام مصيبت گاهي روزه مي. گيرد نمي! شب را روزه

_________________________________________________________________________ 

نماز در اسالم و در مذهب يهود و  «:براي اگاهي از امتياز نماز اسالمي نسبت به ديگر اديان به كتاب  -1
  . اثر دكتر اسماعيل آشتياني، كه به اهتمام و تصحيح و زيادات نويسنده چاپ شده رجوع كنيد» نصاري
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وس كتاب قام! (داشتند صورت كودكان شيرخوار و حتّي حيوانان خود را از چرا باز مي
دانيم روزة اسالمي از اين قبيل احكام نامعقول منزّه  چنانكه مي) 428مقدس، صفحة 

فروع ( و كيفيت )تعداد روزها در ماه مخصوص(است و بطور كلّي از حيث كميت 
  .  يهوديان تفاوت داردبا روزه) گوناگون
براي تأييد  (!!) تحقيقاً: [دربارة حج ادعا دارد كه مراسم آن ! نگار خوش انصاف سيره

بعضي : [پذيرد كه  مي!  ناگزيرضمناً]! و تثبيت عادات قومي عرب مقرّر شده است
  )  كتاب95صفحة ]. (تعديالت در حج اسالمي نسبت به دورة جاهليت روي داده است

شك نيست كه اسالم، حج را از جمله مراسمي شمرده كه براي طي مراحل و منازل 
 عرب قرار نداده بلكه ن بسيار مفيد و مؤثّر است و آن را ويژةروحاني و وحدت مسلمانا

 الزم شمرده است چنانكه – هر كس كه توانايي وصول داشته باشد –براي همة مردم 
  : فرمايد  مي

� ¬¬ ¬¬!!!! uu uuρρρρ ’’’’ nn nn???? tt ttãããã ÄÄ ÄÄ¨̈̈̈$$$$ ¨¨ ¨¨ΖΖΖΖ9999 $$ $$#### aa aakkkk ÏÏ ÏÏmmmm ÏÏ ÏÏMMMM øø øøYYYY tt tt7777 øø øø9999 $$ $$#### ÇÇ ÇÇ tt ttΒΒΒΒ tt ttíííí$$$$ ss ssÜÜÜÜ tt ttGGGG óó óó™™™™ $$ $$#### ÏÏ ÏÏµµµµ øø øø‹‹‹‹ ss ss9999 ÎÎ ÎÎ)))) WW WWξξξξ‹‹‹‹ ÎÎ ÎÎ6666 yy yy™™™™ 44 44 �  
  )97 : آل عمران(  

كنند هر كس كه توان ) كعبه(است كه براي خدا قصد خانة بر عموم مردم  يعني«
  .»پيمودن راه آن را داشته باشد

حج در اسالم از آن رو پذيرفته شده كه از تعاليم و سنن ابراهيم عالوه بر اين، 
! »عادات قومي عرب«رو كه بنا به ادعاي نويسنده از   باني كعبه بوده نه از آن�خليل

  : گويد  ن مجيد در اين باره ميقرآ. رفته است بشمار مي
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و زوائد و خرافات را از آن أصل عبادت حج را نگاه داشته م، جوهر و الاسرو  از اين
انده داست يعني مراسم حج را اصالح كرده و آن را به أصل پاكيزة خود باز گرپيراسته 

كند كه مقرّرات گذشته اگر همچنان براي بشر  كمال قانونگذاري نيز ايجاب مي. است
ذار با آن مخالفت نورزد و به بهانة سودمند باشد بجاي خود باقي بماند و قانونگ

پس إبقاء مراسم حج از سوي اسالم . هاي صحيح و مفيد را انكار نكند سنّت! »نوآوري«
با توجه به آثار عظيم تربيتي و اجتماعي آن، از امتيازات قانونگذاري اسالم شمرده 

  !  انصاف اين دين پاك است نه دليلِ كاستي و نقص آنشود و نشانة مي
دو فريضه است كه : [نويسد   مي97نگار در صفحة   و جهاد، سيرهورد زكوةدر م

اگر در ساير شرايع از اين . مخصوص شريعت اسالمي است و آن دو جهاد و زكوه است
دو فريضه اثري نيست براي اين است كه شارعان ديگر داراي هدفي كه محمد داشت 

اي هم وجود  سالمي، مسائل تازهاگراين طور است پس در احكام و اهداف ا]! نبودند
  . خواهد بود! »كوسة ريش پهن«دارد بنابراين ادعاي شما مصداق 

فكر مثبت و : [گويد   مي96 سال در صفحة 23در مورد باده و قمار نويسندة 
محمد پيوسته موجبات و مقتضيات جامعة جديد را در نظر گرفته و آنچه  (!!) 2بنيانگزار

_________________________________________________________________________ 

كه هيچ چيز را شريك من مشمار و ) و گفتيم(چون ابراهيم را جايگزين اين خانه كرديم «: يمني  -1
كنندگان و سجود گزاران پاكيزه كن و در ميان مردم  ركوعام را براي طواف كنندگان و عبادتگران و  خانه

  . »...نداي حج ده
  . است» بنيانگذار«صحيح،  -2
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مسكرات كه آن هم از آن جمله است، نهي . بندد كند بكار مي ياو را به هدف نزديك م
ند كه شواهد مذكور رداالبته خوانندگان محترم توجه ] از مختصات شرايع اسالمي است

 اما چنانكه !!براي اثبات اين مدعا آمده كه اسالم، قوانين خود را از ديگران گرفته است
   !دهند  ميت بر ضد وي شهادنويس پياپي كنيد گواهانِ سيره مالحظه مي

نهايت، اين : [نگارد  چنين مي! نويسنده در پي اعتراف گذشتة خود، فيلسوف مĤبانه
گرم احساساتي و قانون بيشتر از لحاظ اوضاع اجتماعي وضع شده است چه اعراب خون

ن روي آورند شرّ و فساد از آ) بود رايج و متداول كه كامالً(ه مسكرات بند و بار اگرب بي
  ) 97صفحة  (.]شود و از همين روي در سه مرحله آن را منع فرمود ناشي مي
گساري موقوف به  خواهد بگويد كه حرمت باده نگار به كنايه مي  جناب سيرهظاهراً

و مربوط به عربِ احساساتي و خونگرم بوده است و امروز بر مردم ! شرائط آن روزگار
ه گساري حرجي درباد)! ان از كار افتادهبويژه بر سناتور! (احساسات خونسرد و بي

البته اگر از سخن خود چنين مقصودي داشته باشد بايد گفت كه شرافت و مزيت . نيست
يا در كارش انسان بر ديگر جانوران در پرتو عقل او است و آنچه كه عقل را زائل كند 

دنيا از باده كه امروز در سان حرام و ناروا است و جناياتي سستي آورد همواره بر ان
اعم از تصادفات رانندگي و فساد اخالقي و اختالل در قواي رئيسة (دهد  گساري رخ مي

مناسبت  در اينجا بي. پوشي نيست در خور چشم) بدن مانند مغز و اعصاب و قلب
اند بياورم تا معلوم شود كه  جرائد در اين باره گزارش كردهدانم خبري را كه اخيراً  نمي

گساري نسبت به ديروز و امروز و  رآن قابل نسخ نبوده و حرمت بادهقانون جاويد ق
 تير ماه 4 مورخ دوشنبه 12189روزنامة كيهان در شمارة . كند  تفاوت نمي!عرب و عجم

  : نويسد  مي) 1404 رمضان 25( 1363
 در ميان 1982به موجب گزارش كميتة عالي مطالعات مشروبات الكلي، در سال «
سوي كه به علّت مصرف مشروبات الكلي دچار ناراحتي كبد، تن فران 000/550
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الزم به تذكر . نفر به هالكت رسيدند 17231اختالالت ناشي از مصرف الكل شده بودند 
 مورد 11000/رقمي در حدود  درصد از حوادث منجر به قتل در فرانسه كه 40است كه 

  ! »دگير دهد بواسطة مصرف مشروبات الكلي صورت مي را تشكيل مي
بندد و ره بجايي   سال كه از شهادتِ گواهان گذشته طرفي نمي23باري، نويسندة 

افتد و شادماني از  ملل و نحل شهرستاني مي: بياد كتاب ! برد ناگهان در ميان سخن نمي
شهرستاني در ملل و نحل [: گويد   دست يافته است مي!اينكه سرانجام به مدركي

است كه دات دورة جاهليت اليف و سنن اسالمي ادامة عااز تك(!!) بسياري : نويسد  مي
ازدواج . گرفته بودند آن زمان ازدواج با مادر و دختر حرام بود(!!) اعراب آنها را از يهود 

  )  كتاب96صفحة (]. با دو خواهر قبيح و نكاح با زن پدر حرام بود
و خود را نزد ! زدرو  در اينجا هم از تحريف سخن شهرستاني دريغ نمي!اما متأسفانه

  . كند ارباب تحقيق به خيانت در گزارش از منابع اسالمي محكوم مي
در جزء سوم از كتاب خود ) هجري قمري 548متوفّي به سال (عبدالكريم شهرستاني 

  : نويسد  چنين مي

 لَزَ نَشياء أمرِحها تَتِيلِ في جاهِبرَ العتِكانَ : لبي الكَبِائِ الس بنِدمح مقالَ«
ال  و  و ال الخاالتِناتِ و ال البهاتِم األُحونَنكِوا اليكانُ. هاحريمِتَ بِرآنُالقُ
العأو كانَ. اتِم قبحصنَ ما يأَونَع ن يجمالرَّع لُجأينِختَ األينُ ب لِختَو يفي لَ ع

 ذا إِبِرَ العنَ مِلُج الرَّ كانَو..  ..نَيزَ الضَّك ذلِلَعن فَ مونَمسوا ي و كانُبيهِأَةِ أامرَ
ماتقَلَّو طَأَ ةٍأ امرَنِ عأَها قام رُكبلَن كانَإِ، فَنيهِ ب هرَ طَةٌ حاجثَح وبهلَ عن  إِيها و

الملل و النحل، چاپ قاهره،  (.»ديدٍ جهرٍم بِهِتِخو إِعضها بجوزَ تَةٌن فيها حاجكُم يلَ
   )90حة الجزء الثالث، صف
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محمد بن سائب كلبي گويد كه عرب در روزگار جاهليت چيزهايي را ممنوع «: يعني 
ها و  ها با مادران و دختران و خاله عرب. ساخته بود كه با نزول قرآن نيز تحريم شد

دو خواهر مرد،  ترين كار ايشان آن بود كه يك و زشت. كردند هاي خود ازدواج نمي عمه
ين كاري  و كسي كه چن!كرد  با زن پدرش رابطة جنسي برقرار ميگرفت يا را بزني مي
مرد و زنش باز  و همين كه مرد عرب مي.... نهادند  ن ميزَداد نامش را ضَي انجام مي

خاست و اگر نسبت بĤن  داد، پسر بزرگش بر مي ماند يا آنكه همسر خود را طالق مي مي
اما ) نمود و او را تصاحب مي(كند اف مياي را بر وي  كرد جامه زن احساس نيازي مي

اي به همسري يكي از  چنانچه به زن مزبور نيازي نداشت وي را در برابر مهر تازه
  ! »آورد برادرانش در مي
گويد بروشني   سال آورده و سخني كه شهرستاني مي23آنچه نويسندة مقايسة ميان 

ساختن و تحريف كتاب ملل  به دگرگون !نويس تازه تا چه اندازه دهد كه سيره نشان مي
ها دو  عرب: گويد   شهرستاني مي!و نحل پرداخته تا خوانندگان را از حقيقت دور كند

: نويسد  نگار مي سيره. كردند گرفتند و با زن پدر خود ازدواج مي خواهر را با هم بزني مي
عدودي شهرستاني از امور م]! با زن پدر حرام بودازدواج با دو خواهر، قبيح و نكاح [

 از قول شهرستاني نويس سيره. شد گويد كه پيش از اسالم نيز ممنوع شمرده مي سخن مي
]! بسياري از تكاليف و سنن اسالمي، ادامة عادات دوران جاهليت است: [نويسد  مي

. اي ندارد كه عرب، احكام مزبور را از يهود اخذ كرده باشد شهرستاني كمترين اشاره
 آيا اين قبيل ]!اعراب آنها را از يهود گرفته بودند: [گويد  ينويس از قول وي م سيره

  !!  سال شمرد؟23را نبايد دليل امانت و صداقت و حسنِ نيت نويسندة ! شاهكارها
 از لوازم فطرت اين گذشته، ناپسند شمردن ازدواج با مادر و دختر و خواهر تقريباًاز 

عرب از اين حيث، تحت تأثير يهود قرار انسان است بنابراين لزومي ندارد ادعا كنيم كه 
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از يهوديان اثر » زن پدر«اگر چنين بوده پس چرا عرب در تحريم ازدواج با ! گرفته است
  ! نپذيرفت؟
 از كتاب خود براي آنكه اثبات كند 96 سال در صفحة 23آور است كه نويسندة  خنده

و مضمضمه : [ن اسالم قوانين خويش را از عربِ جاهلي گرفته است به اموري چو
شود و  متوسل مي.....]! استنشاق و استنجاء و گرفتن ناخن و كندن موي بغل و زهار 

! گيرد كمك نمي... دريغا كه از نشستن و برخاستن و خوردن و خوابيدن و خنديدن 
امضائي يا «و » تأسيسي«داند كه علماي اسالم، قوانين ديني را به احكام  گويا نمي

اي از امور را عقل، بدون استعانت از شرع در  بح پارهسن و قُح. اند هتقسيم كرد» ارشادي
حكمي باره  بايد شمرد پس اگر شرع در اين» هت عقليمستقالّ«يابد و احكام آنها را از  مي

حقيقت حكم عقل را امضاء كرده است مانند زشتي ظلم و نيكي صادر فرمايد، در 
اند كه عقل،  اي همراه هفياز احكام با مصالحِ خَاي ديگر  عدالت و امثال اين امور، دسته

يابد اما  مصالح و اسرارشان احاطه نميها را نتواند برد يا بر همة  بدون هدايت شرع بدان
در مرحلة اجراء و عمل آشكار خواهد شد كه شؤون مادي و معنويِ مردم از بركات آنها 

هاي متمادي مسلمانان را به  م، قرنرود چنانكه اجراي احكام اسال روبه صالح و ترقّي مي
احكام «مادي و معنوي نائل گردانيد و در اين مقام است كه شرايع الهي هاي  پيشرفت
از .... مضمضه و استنشاق و ستردن موي تن و گرفتن ناخن . نهند را بنياد مي» تأسيسي

ها وقوف توان از حسن آن اي است كه بدون ارشاد و هدايت شارع هم مي ليهاحكام او
 23يافت و كسي اين امور را دليل بر حقانيت قرآن و اسالم نشمرده است تا نويسندة 

   !.اي براي آنها در ميان عرب و عجم جستجو كند سال خود را به زحمت افكنده و سابقه
سخن در جامعيت و كمال ) عالوه بر نوآوري(ه كه پيش از اين گذشت، نهمانگو

اي است كه در تمام شؤون مادي و   فقه عظيم و گستردهقوانين اسالم است، سخن از
هاره، كتاب الصلوه، كتاب كتاب الطّ(معنوي بشر دخالت كرده و بصورت پنجاه كتاب 
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، كتاب االعتكاف، كتاب الحجوالفييء، يام، كتاب الخمس كاه، كتاب الصالجنائز، كتاب الزّ
كاح، هي عن المنكر، كتاب النّ النّكتاب الجهاد، كتاب الجزيه، كتاب األمر بالمعروف و

ضاع، كتاب الرّعان، كتاب هار، كتاب اللّكتاب اإليالء، كتاب الظّه، الق، كتاب العدكتاب الطّ
بائح، كتاب األطعمه و األشربه، كتاب البيع، يد و الذفقات، كتاب الصالحضانه، كتاب النّ

فلمان، كتاب التّعاله، كتاب الرهن، كتاب الضّكتاب الجلح، يس، كتاب الحجر، كتاب الص
ركه، كتاب الوكاله، كتاب العاريه، كتاب الغصب، كتاب الحواله، كتاب اإلجاره، كتاب الشّ

هادات، كتاب العتق، كتاب فعه، كتاب األيمان و النذور، كتاب القضاء و الشّكتاب الشّ
ه، كتاب الوصيالمساقات، كتاب إحياء الموات، كتاب الوقف، كتاب الهبه، كتاب اللقطه، 

يا بيشتر، ) كتاب القصاص، كتاب الباغي، كتاب االرتداد، كتاب الحدود، كتاب الديات
 مايه �از پانصد آية قرآن و چندين هزار حديث نبويتنظيم و تبويب شده است كه 

كند و اگر در  گيرد و براي هر مشكلي از مشكالت زندگي بشر راه حلّي ارائه مي مي
هاي متعدد و مسائل   مذاهب پيشين شباهتي داشته باشد در شاخهبرخي از كليات به

گوناگون خود از آنها فاصله گرفته است بعالوه امتيازات همة شرايع و اديان را به همراه 
ه است و با توجه به منزّ) با در نظر گرفتنِ نيازهاي روزگارِ ما(دارد و از نقائص همة آنها 

  . شود نظير شمرده مي اي بي جزه خود مع�پيامبر اسالممي بودن اُ
خالصه آنكه از هر ديدگاهي بنگريم اعجاز قرآن مجيد و حقوق و فقه اسالمي قابل 

هاي خود در نفي اعجاز   سال پس از تمام تالش23انكار نيست بهمين جهت نويسندة 
  : نويسد  دربارة احكام شرع ميقرآن و اهميت قوانين اسالم سرانجام 

ر شخصيه هر چند از ديانت يهود و عادت دورة جاهليت رنگ احكام مدني و امو[
صفحة ]! (گرفته باشد براي تنظيم اجتماع و مرتب ساختن معامالت غير قابل انكار است

  : گويد  و دربارة اعجاز قرآن كريم مي) 123
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هاي سايرين كه در ميان  با همة اينها قرآن، معجزه است اما نه مانند معجزه[
لوحان و  پيچيده شده باشد و جز سادهشته ذهاي قرون گ سانهمه به غبار اف

  . معتقداني نداشته باشدبيچارگان 
  .  قرآن معجزه است، معجزة زنده و گويانه،

قرآن از اين حيث معجزه است كه بوسيلة آن محمد تك و تنها با دست .... 
دي تهي و با نداشتن سواد خواندن و نوشتن، بر قوم خود پيروز شد و بنيا

  . استوار بر پا ساخت
 ....].ن آدمي صورت را به انقياد كشيد قرآن معجزه است براي اينكه ددا

  )  سال23 از كتاب 98صفحة (
گيرد و  و امتيازات اسالم و قرآن را فرا نميآنچه نويسنده آورده هر چند تمام أبعاد 

مزيت اسالم و آيد ولي بهر صورت اعترافي است بر  توجيه ناتمام و ناقصي بشمار مي
بريم و  به پايان ميرو ما نيز اين فصل را در همين جا  از اين! اعجاز قرآن پس از انكار آن

  . كشيم سخن را بدرازا نمي



 



 

  محمد بشر است
 سال در اين فصل بر آنست تا نشان دهد كه قرآن شريف و آثار تاريخي، 23نويسندة 
برخي از مسلمانان از كنند اما  في ميها و صفات بشري معرّ  را با ويژگي�پيامبر اسالم

اند كه با متن   آورده�و احوالي براي پيامبراند  اين حد، پاي فراتر نهاده به غلو در افتاده
  . قرآن سازش ندارد

اهل «بيرون از صحت و اعتبار نيست ولي پر واضح است كه ار هر چند تاصلِ اين گف
ر بر را نشان دهند چرا كه حقيقتِ ام» ولُ غُأهل«بدرستي، انحرافِ ند نتوا نمي» تقصير

ه شده و حدگام به خطا در رو در هر اند از اين را در نيافته اعتدال خود ايشان مشتَب
در دست نداشته باشد نه سبك را بدرستي در »  مستقيمترازوي«زيرا كسي كه ! افتند مي
ي را با تنگ نظري، دهد و چه بسا حقيقت يابد و نه سنگين را بخوبي تشخيص مي مي

مبالغه انگارد و راست را دروغ پندارد پس نخست بايد ترازوي درست را يافت و 
  : شناخت و بقول قرآن كريم 

� (( ((####θθθθ çç ççΡΡΡΡ ÎÎ ÎÎ———— uu uuρρρρ ÄÄ ÄÄ¨̈̈̈$$$$ ss ssÜÜÜÜ óó óó¡¡¡¡ ÉÉ ÉÉ)))) øø øø9999 $$ $$$$$$ ÎÎ ÎÎ//// ËË ËËΛΛΛΛ ÉÉ ÉÉ)))) tt ttFFFF óó óó¡¡¡¡ ßß ßßϑϑϑϑ øø øø9999 $$   )35: إسراء (  �1 ####$$
نويس  است كه سيرهقرآن مجيد است و اين چيزي ها در اسالم،  زان سنجيم! آري

تازه از قرآن  بدرستي آگاهي ندارد و در نخستين عبارتي كه در آغاز فصلجديد از آن 
  : نويسد  زيرا مي! شود كند دچار اشتباه مي نقل مي

به عالوة امتياز روحي، ميان تمام علماي پيشين اسالم اين معني كه پيغمبر بشريست [

  ]!  مورد اتفاق بود) بشر مثلكم يوحي اليالّإنا أن إ(: مطابق آية 
 اين باب نازل شده ر سراسر قرآن مجيد چنين عبارتي وجود ندارد، آنچه درد

  بصورت 

_________________________________________________________________________ 

  . و با ترازوي مستقيم بسنجيد -1
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� öö öö≅≅≅≅ èè èè%%%% !! !!$$$$ yy yyϑϑϑϑ ¯¯ ¯¯ΡΡΡΡ ÎÎ ÎÎ)))) OO OO$$$$ tt ttΡΡΡΡ rr rr&&&& ×× ××4444 || ||³³³³ oo oo0000 öö öö//// ää ää3333 èè èè==== ÷÷ ÷÷WWWW ÏÏ ÏÏ ii iiΒΒΒΒ ## ## yy yyrrrrθθθθ ãã ããƒƒƒƒ �   ) 110:  كهف – 6: فصلت(  
 و سورة فصلت آية 110سورة كهف آية (آمده است كه در دو سوره از قرآن كريم 

  . شود ديده مي) 6
  : دهد  ا چنين ادامه مينويس سخن خود ر سيره

بلكه اند  حتّي علماي اهل سنّت، عصمت و علم را الزمة نبي و از صفات او ندانسته[
ه كه خداوند فالن آدمي را بدين يبدين توج. اند آن را موهبتي از طرف خداوند گفته

جهت كه داراي عصمت و علم و ساير صفات فوق العادة بشري است برسالت بر 
 چون او را مأمور هدايت خلق فرموده مواهبي فوق مواهب بشري به نگزيده است بلكه
بايد توجه داشت كه اهل سنّت، لياقت ذاتيِ )  كتاب101صفحة ]. (او اعطا كرده است

كه پيامبر، پيش از بعثت با ديگران از اند بگويند  اند يعني نخواسته پيامبر را انكار نكرده
ح الزم د بنا بقول معتزله، ترجيح بالمرج بوهر حيث برابر بوده است، كه اگر چنين

دانند و به سمعيات  كه در اين باره ادلة عقلي را معتبر نمي(و بنابر قول أشاعره ! آمد مي
   :آية شريفه) كنند استدالل مي

� ªª ªª!!!! $$ $$#### ãã ããΝΝΝΝ nn nn==== ôô ôôãããã rr rr&&&& ßß ßß]]]] øø øø‹‹‹‹ yy yymmmm ãã ãã≅≅≅≅ yy yyèèèè øø øøgggg ss ss†††† ………… çç ççµµµµ tt ttGGGG ss ss9999$$$$ yy yy™™™™ ÍÍ ÍÍ‘‘‘‘ 33   )124 : انعام(  �1 33
هبت الهي است ولي خداوند اين موهبت آري، علم و عصمت، مو! گشت نامفهوم مي

   2.»اتيلِ القابِدرِقَ بِاتيطِالع«: كند كه   را نصيب هر كس نمي
  : نويسد  نويسنده، در پي گفتارش مي

_________________________________________________________________________ 

  ؟ )به چه كسي عطا كند(داند كه رسالت خويش را در كجا نهد  خداوند بهتر از هر كس مي -1
  . هاي آفريدگار باندازه لياقت آفريدگان است بخشش -2
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آوريم كه او را حامل  معتقد بودند از اين حيث به شخصي ايمان مي) اهل سنّت(آنها [
سطحي برتر از علم و اخالق قرار كنيم نه اينكه چون خداوند او را در  وحي فرض مي

  ]!دانيم داده است پيغمبر مي
شود تا كسي را پيامبر خدا بشماريم  روشن است كه داشتن علوم رسمي دليل نمي

اي پيوند دارد بطوريكه انبياء  ولي چنانكه گذشت مقام نبوت با استعداد و لياقت ويژه
و باز هم (لبته اين امتياز چنانكه گفتيم اند و ا خدا پيش از نبوت نيز از ديگران ممتاز بوده

مشروط به داشتن معلومات ظاهري و علوم و آداب رسمي نيست تا هر ) مكني تكرار مي
   !نبوت منصوب گرددمند باشد به مقام   كس بيشتر از اين امور بهره

اما پس از نبوت، واضحست كه علم و دانش با حمل رسالت منافات ندارد بلكه 
كريم نسبت در قرآن رسد چنانكه  و علوم انبياء از مجراي وحي به آنان ميقرين آنست 
  : فرمايد   مي�به پيامبر اكرم

� ωωωω uu uuρρρρ öö öö≅≅≅≅ yy yyffff ÷÷ ÷÷èèèè ss ss???? ÈÈ ÈÈββββ#### uu uu öö öö àà àà)))) øø øø9999 $$ $$$$$$ ÎÎ ÎÎ////  ÏÏ ÏÏΒΒΒΒ ÈÈ ÈÈ≅≅≅≅ öö öö6666 ss ss%%%% ββββ rr rr&&&& ## ## || ||ÓÓÓÓ øø øø)))) ãã ããƒƒƒƒ šš šš���� øø øø‹‹‹‹ ss ss9999 ÎÎ ÎÎ)))) ………… çç ççµµµµ ãã ãã‹‹‹‹ ôô ôômmmm uu uuρρρρ (( (( ≅≅≅≅ èè èè%%%% uu uuρρρρ ÉÉ ÉÉ bb bb>>>> §§ §§‘‘‘‘ 

’’’’ ÎÎ ÎÎΤΤΤΤ ÷÷ ÷÷ŠŠŠŠ ÎÎ ÎÎ———— $$$$ VV VVϑϑϑϑ ùù ùù==== ÏÏ ÏÏãããã �  )114 : طه(  
بگو اي گيرد شتاب مكن و  قرآن پيش از آن كه وحيش بر تو پايان دربارة«

  .»خداي من، مرا دانش بيافزاي
پيامبران خدا در پر تو ارشاد وحي از اخالق نيز مشمول همين حكم است بطوري كه 

 داند چنانكه دربارة پيامر ارجمن ور بوده سبت به ديگران، بهرهخلق و خوي واالتري ن
  : خوانيم  اسالم در قرآن مي

� yy yy7777 ¯¯ ¯¯ΡΡΡΡ ÎÎ ÎÎ)))) uu uuρρρρ 44 44’’’’ nn nn???? yy yyèèèè ss ss9999 @@ @@,,,, èè èè==== ää ääzzzz 55 55ΟΟΟΟŠŠŠŠ ÏÏ ÏÏàààà tt ttãããã �  )4 : قلم(  
  .»حقا كه تو بر خوي بزرگي استواري«
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شوند و پيامبري كه در  و اخالق در اين مقام از توابع وحي شمرده ميپس علم 
از تربيت شدگانش فرو ماند » وزيناخالق «از پيروانش كمتر بداند و در » دانش دين«

  !  وجود نداشته استاساساً
 شخصيت !مقدمه چيني آنست كه به خيال خود سال از اين 23اما قصد نويسندة 

 را از رسالت او جدا سازد و فضائل واالي آن حضرت را انكار كند تا از �ممتاز پيامبر
فصل، بدان و اين همان لغزشي است كه در آغاز ! اين راه آراء اهل غلو را باطل سازد

اطل را با باطل ديگري اشاره كرديم كه اهل تقصير، راهنماي غاله نتوانند بود و انديشة ب
  . تواند اصالح كرد نمي

كند كه بنابر مفاد  اي استشهاد مي  از قول علماي اهل سنّت به آيه23در اينجا نويسندة 
پيش از وحي، معلومات قرآني و اطّالعات ديني نداشته است  �آية شريفه پيامبر اسالم

  : نويسد  چنانكه مي
   :كردند  يو در اين مورد به آيات قرآن استناد م[

� yy yy7777 ÏÏ ÏÏ9999≡≡≡≡ xx xx‹‹‹‹ xx xx.... uu uuρρρρ !! !!$$$$ uu uuΖΖΖΖ øø øø‹‹‹‹ yy yymmmm ÷÷ ÷÷ρρρρ rr rr&&&& yy yy7777 øø øø‹‹‹‹ ss ss9999 ÎÎ ÎÎ)))) %%%% [[ [[nnnnρρρρ ââ ââ‘‘‘‘ ôô ôô ÏÏ ÏÏ ii iiΒΒΒΒ $$$$ tt ttΡΡΡΡ ÌÌ ÌÌ øø øøΒΒΒΒ rr rr&&&& 44 44 $$$$ tt ttΒΒΒΒ || ||MMMMΖΖΖΖ ää ää.... ““““ ÍÍ ÍÍ‘‘‘‘ ôô ôô‰‰‰‰ ss ss???? $$$$ tt ttΒΒΒΒ ÜÜ ÜÜ====≈≈≈≈ tt ttGGGG ÅÅ ÅÅ3333 øø øø9999 $$ $$#### 

ŸŸ ŸŸωωωω uu uuρρρρ ßß ßß≈≈≈≈ yy yyϑϑϑϑƒƒƒƒ MM MM}}}} $$ $$####  ÅÅ ÅÅ3333≈≈≈≈ ss ss9999 uu uuρρρρ çç ççµµµµ≈≈≈≈ oo ooΨΨΨΨ ùù ùù==== yy yyèèèè yy yy____ #### YY YY‘‘‘‘θθθθ çç ççΡΡΡΡ ““““ ÏÏ ÏÏ‰‰‰‰ öö ööκκκκ ¨¨ ¨¨ΞΞΞΞ  ÏÏ ÏÏµµµµ ÎÎ ÎÎ////  tt ttΒΒΒΒ ââ ââ !! !!$$$$ tt tt±±±± ®® ®®ΣΣΣΣ ôô ôô ÏÏ ÏÏΒΒΒΒ $$$$ tt ttΡΡΡΡ ÏÏ ÏÏŠŠŠŠ$$$$ tt tt6666 ÏÏ ÏÏãããã ... �  
  )52 : شوري(  

بوسيلة .  و ايمان اطّالعي نداشتي وحي رسانيديم و قبل از آن، از كتابما به تو «
  ].»كنيم را كه بخواهيم هدايت ميقرآن هر يك از بندگان 

  ) 102صفحة (
اين، سخن حق است و در درستي آن ترديد نداريم چيزي كه هست به : البته 
اي  پذيرفتهگوييم اگر تو نيز چون علماي اهل سنت اين حقيقت را  سال مي 23نويسندة 

 را مردي دانشور معرّفي �پيشين از كتاب خود، پيامبر اسالمپس چگونه در فصول 
اي كه در پي تحصيل علم بر آمده و با علماي اهل كتاب در ارتباط بوده و  كرده
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اين قبول و انكار و رد و !  آموخته است؟ بن نوفلورقةمعلومات قرآني خود را از 
ورزي و  و جز غرضاي ندارد  دهد كه سخنانت هيچ پايه و مايه اقرار، نشان مي

خواهي با غاليان روي مخالفت نشان  اي و در مقامي كه مي بجايي نبرده پرستي ره هوي
 و چون قصد !گويي سخن مي ) و ال اإليمانُتابا الكِدري م تَنتما كُ(كريمة دهي از آية 

تحصيل كرده بود، بدروغ دم معاندت با نبوت داري از معلومات فراواني كه پيامبر 
  . نيز مي

� ôô ôô‰‰‰‰ ss ss%%%% uu uuρρρρ zz zz>>>>%%%% ss ss{{{{ ÇÇ ÇÇ tt ttΒΒΒΒ 33 33““““ uu uu4444 tt ttIIII øø øøùùùù $$   )6 : طه(  � ####$$
 1علماي قديم اماميه. وانگهي اين اعتقاد، به علماي قديم اهل سنّت اختصاص ندارد

ابو اند چنانكه شيخ  اند و در كتب و آثار خود بدان تصريح كرده نيز بر اين عقيده بوده
التبيان في تفسير «ود ور خدر تفسير مشه.) ق.   ه460متوفّي در سال  (جعفر طوسي

  : نويسد   از سورة شوري مي52ذيل آية » القرآن

� $$$$ tt ttΒΒΒΒ || ||MMMMΖΖΖΖ ää ää.... ““““ ÍÍ ÍÍ‘‘‘‘ ôô ôô‰‰‰‰ ss ss???? $$$$ tt ttΒΒΒΒ ÜÜ ÜÜ====≈≈≈≈ tt ttGGGG ÅÅ ÅÅ3333 øø øø9999 $$ $$#### ŸŸ ŸŸωωωω uu uuρρρρ ßß ßß≈≈≈≈ yy yyϑϑϑϑƒƒƒƒ MM MM}}}} $$   )52 : شوري(  � ####$$
  .»وغلُ الببلَ قَ و ال ما اإليمانُتابدري ما الكِ تَعثِ الببلَ قَنتما كُ« :يعني 

دانستي كه كتاب  عثت تو نميپيش از ب) اي پيامبر: (معناي آيه اينست كه «
  .»چيست و قبل از بلوغ نيز خبر از ايمان نداشتي

در تفسير مجمع البيان في تفسير .) ق.  ه548متوفي به سال  (يبرسطَو همچنين شيخ 
  : گويد  مي» القرآن

 و ي و ما القرآنُ أ و ال اإليمانَ الكتابحي الوبلَ قَدمحدري يا م تَنتما كُ«
  . » اإليمانم و معالِعائِرال الشّ

_________________________________________________________________________ 

  . و همچنين علماي زيديه -1
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دانستي كتاب و ايمان چيست؟ يعني از قرآن  تو اي محمد پيش از وحي، نمي«: يعني 
  . »هاي ايمان آگاه نبودي و احكام دين و نشانه

  :  آمده است »ق.  ه328متوفي به سال  (كليني رازياثر شيخ » كافياصول «و در 

»مزَةَأَن عبو عبدِأ لي قالَ: قالَبي حادقاهللا الص���� أَولِقَ بِيءٍ شَأي م كُصحاب
 :  فقلت؟ و ال اإليمانُدري ما الكتاب ال ي في حالٍ كانَهنَّ أَونَرّقِي أَفي هذه اآليةِ

ما دري  ال ي في حالٍد كانَلي قَب:  لي قالَفَ! ونَقولُ ما يداك فِلتعِدري جال أَ
و ال اإليمانُالكتاب تّ حي بعالي الرّ تَ اهللاُثَعلَ فَتابِ في الكِرَكَتي ذَ الَّوحوحاها ا أَم

   )274األصول من الكافي، الجزء األول، صفحة ( .» و الفهمها العلم بِملّ عيهِإلَ
 از من پرسيد ياران شما دربارة اين آيه چه � گويد امام صادقابو حمزه: يعني 

؟ كتاب و ايمان چيستدانست  د كه نميوبكنند پيامبر در حالي  آيا اقرار ميگويند؟  مي
  بودآري، پيامبر در حالي: گفت ؟ !گويند دانم در اين باره چه مي فدايت شوم نمي: گفتم 

را كه در كتاب ياد كرده تا اينكه خداوند آن روحي دانست كتاب و ايمان چيست   نميكه
هم را به وي به سوي او فرستاده و چون بوسيلة آن روح به او وحي كرد دانش و ف

  . »آموخت
اند و با اهل سنّت در اين  شيعه نيز بر اين باور بودهشود قدماي  چنانكه مالحظه مي

 رفته از جايي �اي دربارة رسول اكرم  پس اگر غلو و مبالغهنداشتندموضوع اختالف 
هر » شناسي اسالم« ديگر ناشي شده و از متأخّران سر زده است و روشن است كه در كارِ

تري   به گذشته باز گرديم و به سرچشمة اسالم نزديكتر شويم با آراء و آثار اصيلچند
كنيم و اين بر خالفِ كارهاي علمي است كه هر چند پيش رويم و گام به  برخورد مي
پس، اسالم راستين را از . يم شدتر و استوارتري روبرو خواه با افكار دقيقجلو نهيم 
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بايد مالحظه كرد تا در صدرِ اسالم چه خبر يگر بايد گرفت و بعبارت دسلف صالح 
   !گويند؟  ما چه مينخوان در قر بوده نه آنكه فالن محدث و روضه

  
غيباتپيامبر و كشف م!   

 چيزي از اسرار نهان �دربارة اينكه پيامبر اسالم! نام و نشان نگار بي از اين پس، سيره
  : نويسد  آورد و مي  از قرآن گواه ميدهد و دانسته است بخيال خود، داد سخن مي را نمي

خواستند اين مطلب را   سورة انعام در جواب كساني كه از پيغمبر معجزه مي50آية [
  : كند  به شكل صريح بيان مي

� ≅≅≅≅ èè èè%%%% HH HHωωωω ãã ããΑΑΑΑθθθθ èè èè%%%% rr rr&&&& óó óóΟΟΟΟ ää ää3333 ss ss9999 ““““ ÏÏ ÏÏ‰‰‰‰ΖΖΖΖ ÏÏ ÏÏãããã ßß ßß ÉÉ ÉÉ !! !!#### tt tt““““ yy yyzzzz «« ««!!!! $$ $$#### II IIωωωω uu uuρρρρ ãã ããΝΝΝΝ nn nn==== ôô ôôãããã rr rr&&&& || ||==== øø øø‹‹‹‹ tt ttóóóó øø øø9999 $$ $$#### II IIωωωω uu uuρρρρ ãã ããΑΑΑΑθθθθ èè èè%%%% rr rr&&&& 

öö ööΝΝΝΝ ää ää3333 ss ss9999 ’’’’ ÎÎ ÎÎ oo ooΤΤΤΤ ÎÎ ÎÎ)))) îî îî7777 nn nn==== tt ttΒΒΒΒ (( (( ÷÷ ÷÷ββββ ÎÎ ÎÎ)))) ßß ßßìììì ÎÎ ÎÎ7777 ¨¨ ¨¨???? rr rr&&&& �� ��ωωωω ÎÎ ÎÎ)))) $$$$ tt ttΒΒΒΒ ## ## yy yyrrrrθθθθ ãã ããƒƒƒƒ ¥¥ ¥¥’’’’ nn nn<<<< ÎÎ ÎÎ)))) 44   )50 : انعام(  � 44
هاي خداوند نزد من است و از غيب  گويم گنج اي محمد به آنها بگو من نمي«

  .»1 من تابع الهام ضمير و رسانيدن وحي هستمام خبري دارم يا اينكه فرشته
  : فرمايد   سورة اعراف مي188در آية 

� ≅≅≅≅ èè èè%%%% HH HHωωωω àà àà7777 ÎÎ ÎÎ==== øø øøΒΒΒΒ rr rr&&&&  ÅÅ ÅÅ¤¤¤¤ øø øø���� uu uuΖΖΖΖ ÏÏ ÏÏ9999 $$$$ YY YYèèèè øø øø���� tt ttΡΡΡΡ ŸŸ ŸŸωωωω uu uuρρρρ #### …… ……4444 ŸŸ ŸŸÑÑÑÑ �� ��ωωωω ÎÎ ÎÎ)))) $$$$ tt ttΒΒΒΒ uu uu !! !!$$$$ xx xx©©©© ªª ªª!!!! $$ $$#### 44 44 öö ööθθθθ ss ss9999 uu uuρρρρ àà ààMMMMΖΖΖΖ ää ää.... ãã ããΝΝΝΝ nn nn==== ôô ôôãããã rr rr&&&& 

|| ||==== øø øø‹‹‹‹ tt ttóóóó øø øø9999 $$ $$#### ßß ßßNNNN ÷÷ ÷÷4444 ss ssYYYY òò òò6666 tt ttGGGG óó óó™™™™ ]] ]]ωωωω zz zz ÏÏ ÏÏΒΒΒΒ ÎÎ ÎÎ4444 öö ööZZZZ yy yy‚‚‚‚ øø øø9999 $$ $$#### $$$$ tt ttΒΒΒΒ uu uuρρρρ zz zz ÍÍ ÍÍ____ ¡¡ ¡¡¡¡¡¡ tt ttΒΒΒΒ ââ ââ þþ þþθθθθ 44 44¡¡¡¡9999 $$ $$#### 44 44 ÷÷ ÷÷ββββ ÎÎ ÎÎ)))) OO OO$$$$ tt ttΡΡΡΡ rr rr&&&& �� ��ωωωω ÎÎ ÎÎ)))) ÖÖ ÖÖƒƒƒƒ ÉÉ ÉÉ‹‹‹‹ tt ttΡΡΡΡ 

×× ××4444ZZZZ ÏÏ ÏÏ±±±± oo oo0000 uu uuρρρρ 55 55ΘΘΘΘ öö ööθθθθ ss ss)))) ÏÏ ÏÏ jj jj9999 tt ttββββθθθθ ãã ããΖΖΖΖ ÏÏ ÏÏΒΒΒΒ ÷÷ ÷÷σσσσ ãã ããƒƒƒƒ �  )188 : اعراف(  

_________________________________________________________________________ 

كه اين اديب قرن بيستم آورده ! »من تابع الهام ضمير و رسانيدن وحي هستم«: البته مقصود از عبارت  -1
  . » رسانيدن وحي هستممأمورمن تابه الهام ضمير و «آنست كه 
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نچه خدا آمگر (!!) مراي محمد بĤنها بگو من سود و زياني در اين امر ندا«
كردم و هم بدي را از خويش  دانستم هم جلب خير مي  اگر غيب مي.بخواهد
  .»عي حق براي مؤمنين نيستمدامن جز . ساختم دفع مي

گوئي و با عالم غيب سر  گفتند اگر راست مي اين آيه نيز جواب مشركان است كه مي
اين باب صريح و  آيات قرآني در و كار داري چرا در مقام تجارت و سود بردن نيستي؟

هاي معتبر همه مؤيد اين است كه پيغمبر داعية  سيرهروشن است و احاديث و مندرجات 
  ) 102صفحة ]. (عصمت و كشف مغيبات نداشت

چيزي كه در اين روزگار بسيار مرسوم شده آنست كه گروهي از خاورشناسان غربي 
سازند  هاي خود مي  انديشهرا دستاويزيكي دو آيه از قرآن كريم ! شناسان وطني و اسالم

 با اينكه قرآن شريف گاهي !كنند و از بقية آياتي كه در آن زمينه آمده است صرفنظر مي
به يك مسئله از ابعاد گوناگون نگريسته و براي فهم تمام مسئله بايد همة ابعاد آن را در 

  . قرآن بررسي كرد و نظر جامع و فراگير قرآني را دربارة آن فهميد
شود كه ماية سوء استفادة  يكي از همين مباحث شمرده مي» آگاهي از غيب«موضوع 

بمحض ) امامانو حتّي (اند كه پيامبر اكرم  اي پنداشته دسته. بسياري قرار گرفته است
رود و ايشان بر  ها و موانع بكنار مي آنكه بخواهند از اسرار غيب آگاهي يابند حجاب

ن  أَذا شاء إِمام اإلِنَّإِ«: اند كه  در اين باره گفتهكنند و  اسرار مزبور اشراف پيدا مي
علَيملِ عامام همين كه بخواهد چيزي را بداند، از آن آگاه خواهد شد«: يعني  1»م« .  

_________________________________________________________________________ 

تابي كه سراغ ترين ك آورده است و قديمي» بحار األنوار«مضمون حديثي است كه مجلسي آن را در  -1
 290متوفي به سال (اثر محمد بن حسن صفّار » بصائر الدرجات«: داريم در اين باره سخن گفته كتاب 

است البته بنابر نقل شيخ طوسي در فهرست خود و نجاشي در رجالش، محمد بن حسن بن وليد ) هجري
و . ل به غلو ميشمرده استكتاب بصائر الدرجات را از درجه اعتبار ساقط و متماي) استاد شيخ صدوق(

  . لقد أجاد فيما أفاد
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خبر   از غيب بي را مطلقاً�مرپيامبر اك)  سال23چون نويسندة (و گروهي ديگر 
  : پنداشته و به آية شريفة 

� ωωωω uu uuρρρρ ãã ããΝΝΝΝ nn nn==== ôô ôôãããã rr rr&&&& || ||==== øø øø‹‹‹‹ tt ttóóóó øø øø9999 $$   )50 : انعام(  � ####$$
  ! اند شك هر دو دسته بخطا رفته  و بي!اند و نظاير آن استشهاد كرده

 از راه وحي بر حقايق امور آگاهي �اند كه پيامبر خدا اما گروه نخستين، توجه نكرده
ت و نزول روح القدس ش جريان وحي در اختيار او قرار ندايافت و از سوي ديگر، مي

 از تأخير وحي و �پيامبر اكرم»  وحيترتِفَ«بود چنانكه در دوران امري غير اختياري 
دير آمدن آن رنج فراوان برد و تا خدا نخواست وحيِ مقدس باز نيامد و اخبار مربوط به 

 كه –و ديگر حوادث » إفك عائشه«كشف نشد و همچنين در ماجراي » اصحاب كهف«
پس .  موكول نبود�ت و ارادة پيامبر امر وحي، بخواس–انجامد  شرح تمام آنها بطول مي

  . نبايد احاديث ضعاف را بر آيات قرآن و گواهي تاريخ ترجيح داد

 اينست كه غيب در اختيار يب الغَمعلَال أَاند كه مقصود از  اما گروه دوم نيز در نيافته
حي داند نه آنكه اگر و پيامبر نيست و بدون وحي پروردگار چيزي از امور پنهان را نمي

در آن صورت باز هم  1» باز مدد فرمايدفيض روح القدس ار«وندي هم برسد و خدا
  : فرمايد  اين معنا برخالف نص قرآن است كه مي!  از غيب آگاهي نخواهد يافت�پيامبر

� šš šš���� ùù ùù==== ÏÏ ÏÏ???? ôô ôô ÏÏ ÏÏΒΒΒΒ ÏÏ ÏÏ !! !!$$$$ tt tt7777 // //ΡΡΡΡ rr rr&&&& ÉÉ ÉÉ==== øø øø‹‹‹‹ tt ttóóóó øø øø9999 $$ $$#### !! !!$$$$ pp ppκκκκUUUU ÏÏ ÏÏmmmmθθθθ çç ççΡΡΡΡ yy yy7777 øø øø‹‹‹‹ ss ss9999 ÎÎ ÎÎ)))) ((   )49 : هود(  � ))

� yy yy7777 ÏÏ ÏÏ9999≡≡≡≡ ss ssŒŒŒŒ ôô ôô ÏÏ ÏÏΒΒΒΒ ÏÏ ÏÏ !! !!$$$$ tt tt7777 // //ΡΡΡΡ rr rr&&&& ÉÉ ÉÉ==== øø øø‹‹‹‹ tt ttóóóó øø øø9999 $$ $$#### ÏÏ ÏÏµµµµŠŠŠŠ ÏÏ ÏÏmmmmθθθθ çç ççΡΡΡΡ yy yy7777 øø øø‹‹‹‹ ss ss9999 ÎÎ ÎÎ))))  �  )44 : آل عمران(  
  .»رسانيم اين از خبرهاي غيب است كه آن را از راه وحي بتو مي«

_________________________________________________________________________ 

  . از حافظ شيرازي است -1
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هاي غيبي   سال گواه آورده براي آگاهي23 سورة انعام كه نويسندة 50و در همان آية 

 ما الّإ عبِتَّن أَإِ«: فرمايد  رسيد جايي باز كرده است و مي كه از راه وحي به پيامبر مي
لَوحي إِيآيد و بس من تابع وحي خداوندي هستم كه بسويم مي) بگو: (يعني  »ي !

 و آيات شريفة قرآني در اين مقام 1»گويم آنچه استادِ ازل گفت بگو، مي«: بنابراين 
  : خوانيم  شود چنانكه مي صراحت دارد كه وحي پيامبران با آگاهي از غيب قرين مي

  )26 : جئر(  � ولٍسن رضي مِ ارتَنِمالّ إِداًح أَهِيبِلي غَ عرُظهِ يال فَيبِ الغَمعالِ �
 كه او را ياست پس غيب خود را بر هيچ كس جز پيامبر) خدا(داناي غيب «

  .»كند پسنديده اظهار نمي
  : و نيز 

� $$$$ tt ttΒΒΒΒ uu uuρρρρ tt ttββββ%%%% xx xx.... ªª ªª!!!! $$ $$#### öö ööΝΝΝΝ ää ää3333 yy yyèèèè ÎÎ ÎÎ==== ôô ôôÜÜÜÜ ãã ããŠŠŠŠ ÏÏ ÏÏ9999 ’’’’ nn nn???? tt ttãããã ÉÉ ÉÉ==== øø øø‹‹‹‹ tt ttóóóó øø øø9999 $$ $$#### ££ ££ ÅÅ ÅÅ3333≈≈≈≈ ss ss9999 uu uuρρρρ ©© ©©!!!! $$ $$####  ÉÉ ÉÉ<<<< tt ttGGGG øø øøgggg ss ss††††  ÏÏ ÏÏΒΒΒΒ  ÏÏ ÏÏ&&&& ÎÎ ÎÎ#### ßß ßß™™™™ •• ••‘‘‘‘ �  
  )179 : آل عمران(  

 خود را بر نپيامبرا) براي اين كار(خداوند آگاه كنندة شما بر غيب نيست ولي «
  .»گزيند مي
بر دانسته و اشراف و احاطه  از خود چيزي نمي � اسالمدپيامبر ارجمن خالصه آنكه

ه البته كرد را بر او آشكار ميان هغيب نداشته است اما در موردي كه وحي الهي امور پن
اي از  پاره) ضمن بخش نخستين( و پيش از اين !توانسته محجوب از غيب بماند نمي

 رويدادهاي آينده و حوادث پنهان آورديم و سخن را تكرار را درباة �اخبار نبوي
 سال بصورتي گفتار 23گذاريم كه سخنِ نويسندة  كنيم اما اين نكته را نيز ناگفته نمي نمي

  : نويسد   مي103 چرا كه در صفحة !كند ما را تأييد مي

_________________________________________________________________________ 

  . از حافظ شيرازي است -1
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كنند كه در برابر سؤاالت پرت و پالي مشركان كه   از پيغمبر نقل ميمعتبريحديث [

و ع دارند؟ من بندة خدايم اينها از من چه توقّ: فرمود  خواستند وي را عاجز كنند مي مي
و (موخته  جز آنچه خدا به او آ� پيامبر!آري]. دانم جز آنچه بمن آموخته است نمي
  : چنانكه در كالم الهي آمده ! استدانسته  هيچ نمي) چه بسيار حقايقي را به وي آموخته

� šš šš���� yy yyϑϑϑϑ ©© ©©==== tt ttãããã uu uuρρρρ $$$$ tt ttΒΒΒΒ öö ööΝΝΝΝ ss ss9999  ää ää3333 ss ss???? ãã ããΝΝΝΝ nn nn==== ÷÷ ÷÷èèèè ss ss???? 44 44 šš ššχχχχ%%%% xx xx.... uu uuρρρρ ãã ãã≅≅≅≅ ôô ôôÒÒÒÒ ss ssùùùù «« ««!!!! $$ $$#### yy yy7777 øø øø‹‹‹‹ nn nn==== tt ttãããã $$$$ VV VVϑϑϑϑŠŠŠŠ ÏÏ ÏÏàààà tt ttãããã �  
  )113 : نساء(  

  .»و فضل خدا بر تو بزرگستدانستي  و چيزهايي به تو آموخت كه آنها را نمي«
 به �هايي را كه پيامبر خدا  كسي به كتب صحاح نظر افكند و برخي از پيشگويياگر

يابد و ما براي اينكه به  مدد وحي اظهار داشته ببيند آنچه را كه گفتيم روشنتر در مي
  . بينيم در اينجا يكي از آن موارد را بياوريم نپرداخته باشيم الزم مي» ي گوييكلّ«

از قول » ري و السهادالجِ«صحيح خود ضمن كتاب  در خاريبمحمد بن اسماعيل 

آورند و   به سرزمين مسلمانان يورش ميتركان مغولدهد كه   خبر مي�رسول اكرم
سال پيش از تركان  350كند با اينكه بخاري نزديك به  هاي آنان را ياد مي عالئم و نشانه

 از جهان بر بست  هجري قمري رخت256مزبور وفات يافته است زيرا بخاري در سال 
ور شدند و سپس به سرداري  و مغوالن در قرن هفتم هجري به ايرانِ اسالمي حمله

  .  به بغداد كه مركز خالفت بود يورش بردندهوالكو
چنين آمده » ركل التُّتاِ قِباب« تحت عنوان 1 در صحيح بخاري�نصِّ حديث پيامبر

  : است 

_________________________________________________________________________ 

صحيح مسلم، الجزء الرابع : بعنوان نمونه به . اين حديث شريف در ديگر كتب صحاح نيز آمده است -1
  .  نگاه كنيد65 حديث شماره 2233، صفحه )كتاب الفتن و أشراط الساعة(
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، نِعي األَغار، صِركوا التُّلُقاتِي تُتّ حةُاع السومقُال تَ : ����  اهللاِولُس رقالَ..... «
حرُمالو لَ، ذُوهِجنَّأَ، كَوفِ األُنُفوج وههجانُّم المصحيح بخاري، الجزء . (»ةقَطرَ الم

  ) 52الرابع، صفحه 
شود تا آنكه شما مسلمانان با تركان  رستاخيز بپا نمي:  فرمود �رسول خدا: يعني 
هن دارند، هايي كوتاه و پ هايي قرمز و بيني د كه چشماني كوچك و چهرهكارزار كني

رد و هاي گِ داراي صورت(كه چكّش خورده است ماند  هايي مي هاي آنان به سپر چهره

 نجم الدين :ششصد و چند سال پس از اين پيشگويي، صوفي معروف . »)پهن هستند
  : نويسد  مي» باد العِرصادمِ«اب زيسته در كت  كه خود در روزگار حمله مغول ميرازي
 و  اهللاُمهلَذَ خَ–در تاريخ شهور سنة سبع و عشر و ستماثه لشكر مخذول كفّار تتار «

درَمديار و آن فتنه و قتل و فساد و أَ استيال يافت بر آن–م ه سروهرق كه از آن دم و ح
نداده است و در هيچ العين ظاهر شد در هيچ عصر در بالد كفر و اسالم كس نشان م

 ومقُال تَ«: مان خبر باز داده است هاي آخر الزّ  از فتنه� آنجا خواجهتاريخ نيامده االّ
السةُاعوا التُّلُقاتِي تُتّ حركو ه صِم قوم األَغار نِعيح رُمالو لَ، ذُوهِجوفِ األُنُف 

العين كرده است و فرموده كه ر ماصفت اين كفّ »ةقَمطرَ الُجانُّم المهوهج ونَّأَكَ
هاي ايشان خرد باشد  قيامت بر نخيزد تا آنگه كه شما با تركان قتال بكنيد قومي كه چشم

هاي پهن و رويشان همچون پوست سپر در كشيده و بعد از آن  و رويشان سرخ و بيني

فرمود  )تلُ القَتلُلقَ ا قالَرجا اله و م اهللاِ يا رسولَ قيلَرج الهرُكثُ يو(فرموده است 
 پيش از �اقعه آنست كه به نور نبوت، خواجهوبه حقيقت اين . قتل بسيار باشد: كه 

 رِ تركستان تا درِد كه از دوقتل از اين بيشتر چگونه ب. ششصد و اند سال باز ديده است

د و  كه مولِيرتل و خرابي كردند تا از يك شهر شام و روم چندين شهر و واليت ق
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اند كه كمابيش هفتصد هزار آدمي به قتل رسيده  منشأ اين ضعيف است قياس كرده
  ) 9-8مرصاد العباد، چاپ تهران، صفحة . (»است

نزديك ( آن را در سال چهار صد هجري شريف رضيكه » نهج البالغه«در كتاب 

 چون ����عليخوانيم كه  گرد آوري كرده است مي) دويست سال پيش از حملة مغول
 نار خالفت خود به يورش تركان مغول اشاره كرد و از كشتار فراوان آنها سخدر روزگ

  يا أميرَيتعطِد أُقَلَ«:  با شگفتي اظهار داشت بني كلبيكي از افراد قبيلة گفت 
عِنينَؤمِالم علم غيب به تو بخشيده شده استحتماًاي امير مؤمنان «يعني ! »يبِ الغَلم «! 

ن  مِملُّع تَوهما نَّ و إِيبٍ غَلمِعِ بِو هيس لَلبٍخا كَا أَي«:  خنديد و فرمود ����علي
  ). 128 خطبة نهج البالغه، (لمٍذي عِ

 اين علم غيب نيست، آموزشي است كه آن را از صاحب !اي برادر كلبي«: يعني 
  . »ام  فرا گرفته)�رسول خدا(دانش 

 رواج داشته �ة پيامبرمقصود آنكه خبر يورش تركان از روزگار كهن در ميان صحاب
  .  بوقوع پيوستدانيم عيناً كردند و چنانكه مي و گاهي آن را بازگو مي

يافت كه نشان  توان  فراوان مي�از اين گونه آثار در قرآن كريم و اخبار پيامبر خدا
بس واالتر از پندارهايي است  بس فراتر و موهبتي يدهد موضوع وحي و نبوت، امر مي

و فكر محدود و ي اند و با ذهن ماد و أقران او بميان آوردهال و أمثال س 23كه نويسندة 
   !اند بستة خود مقام نبوت را تفسير كرده

  
  ! خشم پيامبر
خ و سيرة ي قرار داده و بدستاويز آن، تارهرا بهان» الةنقد آراء غُ« سال 23نويسندة 

لي  إبلَ انقَهِدن حع زو جا مالُّكُ«:  را تحريف كرده است و به مصداق �پيامبر
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راه تخطئة پيامبر ) !گردد اش گذشت به ضد خود مبدل مي هر چيز كه از اندازه (»هدضِ
كند  گزارش مي! بترأ را در پيش گرفته و رويدادهاي تاريخي را بصورتي ناقص و �خدا 

 عقايد و د، نياز به تحريف تاريخ نداريم و تنها قرآن كريم براي رلوبا اينكه در نفي غُ
نمايد و ما خود با اعتصام به قرآن عظيم در اين راه   كفايت ميالة غُ تار عنكبوتيِآراءِ

 ايشان مكرّر برخوردار )!(!از اظهار لطف ايم و در مخالفت با آراء غاليان  ها كرده كوشش
  از حقيقتدر رد غالة! م كه روشنفكر نمايانداني ايم با وجود اين، هرگز روا نمي شده

تجاوز كنند و قرآن كريم را به تأويل برند و تاريخ و سيره را واژگونه نشان دهند بلكه 
بعكس، بايد حقايق قرآن و تاريخ را بدون كاستي و فزوني در اختيار عموم گذاشت و 

ي پيوندد و چهرة مردم را به تأمل و تفكّر واداشت تا تقليد جاهالنه به تحقيق و آگاه
  :  متعال رؤيت شود زيرا اكثر غاليان كساني هستند كه حقيقت بتوفيق خداوند

  وافُلَم س ه آباءما عاشوا كَعاشُ
  

  أَو ثُوركَقليداً تَينَوا الد ما وجواد  
  

  اند پيوسته چون پدران ره سپرده
  

  1اند دين را چو خانه به ميراث برده  
  

 و نسلدزيهر و المگُنِ  سال كه ريزخوارِ خوا23 افرادي همانند نويسندة و اساساً

 و أقران آنها 2هاشم عربي و حداد لبنانيروند و بر سر سفرة  امثال ايشان بشمار مي
هاي گروهي از مسلمانان بپردازند هر  در خور آن نيستند كه به اصالح انديشه! اند نشسته

ده  در افتا� يا امامان اهل بيت�گويي دربارة رسول اكرم به غلو و گزافهچند ايشان 
هاي آن دسته چنانكه به تجربه ثابت شده بر تعصبات اين دسته   زيرا دروغ!باشند

 و در اين باره !دهد هاي آن فريق، اين طريق را مظلوم جلوه مي ورزي افزايد و غرض مي
دهيم كه نويسندة  اكنون نشان مي» بگذار تا وقت دگر! اين زمان«سخن بسيار داريم ولي 

_________________________________________________________________________ 

  . ز نويسنده اين كتاب استشعر ا -1
  . كه اراجيفي بنام اسالم منتشر ساخته است!  نويسنده انگليسي استSaleنام متسعار جرج سايل  -2
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هاي تاريخي را بطور ناقص باز گو نموده و از آنها به   گزارشسال چگونه احاديث و 23
  . برداري كرده است هنادرستي بهر

أنا بشر أغضب و آسف «در صحيح بخاري حديثي است از پيغمبر كه : [نويسد  مي
  ]. شوم آيم و متأثر مي يعني من بشرم چون ساير آدميان به خشم مي» كما يغضب البشر

شد ولي همانگونه كه برخي از افراد بشر   خشمگين نيز مي بشر بود و�آري، پيامبر
 �پيامبر اكرمكنند  شوند و از حقّ و عدالت تجاوز نمي  ميبهنگام خشم، بر خود مسلّط

كرد و سيرة شريف او بخوبي بر اين امر گواهي  راستي و دادگري را هرگز فراموش نمي
ر از عدالت داشت كه از كمال هايي باالت  گاهي هنگام خشم گذشت�دهد بلكه پيامبر مي

اي از اين موارد را  پيش از آنكه نمونه. كند حكايت ميبزرگواري و بردباري آن حضرت 
كند؟  نويس تازه از ذكر اين مقدمه چه هدفي را دنبال مي بياوريم بايد ببينيم كه سيره

  : نويسد  مي
بر مركب در صف پيغمدر يكي از غزوات . غفاري يكي از صحابه استابورهم [
 زمخت او 1مركب آنها بر حسب اتّفاق به يكديگر نزديك شد بطوري كه كفش. راند مي

آثار خشم بر او ظاهر شد و با تازيانه بر پاي . به ساق پيغمبر خورد و متألمش ساخت
اي دربارة من  كند چنان ناراحت شدم كه ترسيدم آيه خود اين شخص نقل مي. ابورهم زد

  )  سال23 از كتاب 110صفحة ]. (زل گرددام نا و كار ناشايسته
 قاًحبود كه ! خوانندگان محترم توجه دارند كه آن مقدمه براي گفتن اين دروغ بزرگ

اصل داستان در سيرة ابن هشام آمده و چون . مسؤوليتي است انصافي و بي نشانة كمال بي
ه حادثة مزبور را  سال تا چه انداز23آن را بازگو كنيم مالحظه خواهد شد كه نويسندة 

  : نويسد  مي» غزوه تبوك« در خالل حوادث ابن هشام. تحريف كرده است

_________________________________________________________________________ 

  . آمده كه البته غلط چاپي است» گفتن« سال بجاي اين كلمه، 23در كتاب  -1
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ن ابنِ  عيثي اللَّةَيمكَ اُن ابنِ عهري الزُّهابِ شِ ابنُرَكَ ذَو : سحقَ إِ ابنُقالَ«
 حابِصن أَ مِين و كانَص الح بنَلثوم كُهمٍبار أعمِه سنَّ أفاري الغِهمٍ رأَخي أَبي

ربينَذ الَّ���� اهللاِولِس ايوا تَعالشَّحت ةِرَجزَغَ : ولُقُ يوتم عغَ���� اهللاسولِ ر ةَزو 
 ي اهللاُلقَ و أَ���� اهللاسولِن رريبا مِر قَخضَاألَ بِحنُ نَ وهع مةٍيلَ لَ ذاترتسِ، فَبوكتَ
ا النُّينَلَعفِطَ ف1َعاسو قَظُيقِستَ أَقت ةِلَن راحِ مِتيلَت راحِنَد در فَ���� اهللاِولُس فزِيني ع
نُدها مِونهن أُأَ ةَفَخا مجلُ رِصيبفِطَ فَرزِ الغَي فهأَقت حلَ راحِوزتي عنهي تّ ح
 ةَلَتي راحِلَت راحِمزاح فَيلِ اللَّعضِ في بحنُ و نَريقِ الطَّعضِيني في بعتني بلَغَ
رجلُ و رِ���� اهللاولِسز، فَري الغَ فِهيقَا استَمهِولِقَ بِالّ إِظتح قُ فَ!2ساهللاِ يا رسولَلت  
. »فارني غِ من بفلَّخَن تَمني علُسأَ ي���� اهللاسولُر علَجر فَ سِقالَرلي فَغفِستَإِ
)يره النّالس529-528ه، القسم الثاني، صفحة بوي (  

 آورده و او از برادرزادة  ليثيكيمةهري از پسر اُابن اسحاق گفت ابن شهاب ز«: يعني 

) كلثوم بن حصين(هم رأبي ) عمويش( گزارش كرده است كه وي از فاري غِهمِبي راَ
بود كه در � خداران پيامبرِهم يكي از ياشنيده و ابي ر )روز حزير درخت با ) يبيهد

بي  همراه بودم و ش�وك با پيامبر خدابوي گفت كه من در غزوة تَ. پيامبر بيعت كردند
 در آن هنگام خوابِ. ر رسيده بوديمخضَراندم و به جايي بنام اَ نزديك پيامبر مركب مي

 من به كوشيدم خود را بيدار نگاه دارم و مركبِ گرفت و من مي سبكي گاه مراه مي
كرد و بيم داشتم آسيبي به   نزديك شده بود و اين نزديكي مرا نگران مي� پيامبرمركبِ

رو كوشيدم تا مركب خود را از پيامبر دور  اب بود برسد از اين كه در رك�پاي پيامبر
_________________________________________________________________________ 

  . اُلقِي علَي النُّعاس: و في نسخة  -1
2-  عناها : حسةٌ مأوه: قال األصمعي هو بمعني . أَلَّمأَتَ: كَلِم !  
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كنم تا اينكه ناگهان در ميان راه و هنگام شب خواب بر ديدگان من چيره شد و مركب 
من به مركب پيامبر و پاي آن حضرت بر خورد كرد و من از خواب بيدار نشدم مگر 

 براي من آموزش بخواه پيامبر اي پيامبر خدا:  گفتم !اوه:  گفت �شنيدم پيامبرآنكه 
حركت كن و از من دربارة گروهي از بني غفار كه عقب مانده و در اين سفر : فرمود 

  . »نيامده بودند شروع به پرسش كرد
هم را ناديده گرفته و او را به سخني ديگر ببينيد پيامبر بزرگوار چگونه غفلت أبي ر

س مالحظه كنيد كه قلم خيانتگر نويسندة سرگرم كرده تا شرمندگي وي ادامه نيابد و سپ
   !اندازه آن را دگرگون ساخته است سال بر سر اين گزارش چه آورده و تا چه 23

 بيش از همه به وحي الهي ايمان داشت و فرمان حق را �آري پيامبر گرامي اسالم
  : مگر خداوند به او دستور نداده بود كه . گذاشت بموقع اجراء مي

� ÉÉ ÉÉ‹‹‹‹ èè èè{{{{ uu uuθθθθ øø øø���� yy yyèèèè øø øø9999 $$ $$#### óó óóKKKK ßß ßß∆∆∆∆ ùù ùù&&&& uu uuρρρρ ÅÅ ÅÅ∃∃∃∃ óó óó���� ãã ããèèèè øø øø9999 $$ $$$$$$ ÎÎ ÎÎ//// óó óóÚÚÚÚ ÌÌ ÌÌ ôô ôôãããã rr rr&&&& uu uuρρρρ ÇÇ ÇÇ tt ttãããã šš šš ÎÎ ÎÎ==== ÎÎ ÎÎγγγγ≈≈≈≈ pp ppgggg øø øø:::: $$   )199 : اعراف(� ####$$
  .»گير و به نيكي فرمان ده و از نادانان روي بگردان) پيشه(عفو «

  : مگر خداوند از 

� tt tt ÏÏ ÏÏϑϑϑϑ ÏÏ ÏÏàààà≈≈≈≈ xx xx6666 øø øø9999 $$ $$#### uu uuρρρρ xx xxáááá øø øø‹‹‹‹ tt ttóóóó øø øø9999 $$ $$#### tt tt ÏÏ ÏÏùùùù$$$$ yy yyèèèè øø øø9999 $$ $$#### uu uuρρρρ ÇÇ ÇÇ tt ttãããã ÄÄ ÄÄ¨̈̈̈$$$$ ¨¨ ¨¨ΨΨΨΨ9999 $$ $$#### 33   )134 : آل عمران(  � 33
  .»كنند خورند و مردم را عفو مي ميكساني كه خشم خود را فرو «

داشت و بقول پيامبر بزرگواري كه خوي قرآني تمجيد نكرده بود؟ بنابراين چگونه 

  ! زد؟ ، از اين تعاليم سر باز ميرآنَ القُهلقُ خُكانَ: همسرش عائشه 
كند  هايش اعتماد و استناد مي  سال به گزارش23در همان صحيح بخاري كه نويسندة 

  : آمده است 

»ن ابنِعقَ قالَ����سعودٍ م سمقِ���� اهللاسولُ ر قالَ فَةًسمر نصار  األَنَ مِلٌج :و 
  قالَ وهجه ورَعمتَ فَهرتُخبأَ فَ���� اهللاسولَ ريتتَأَ فَ اهللاِجههذا و بِدمح مراد ما أَاهللاِ
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حِرد أوذِقَ موسي لَ اهللاُمن هذا فَ مِرَكثَأَ بِيصصحيح بخاري، الجزء الثامن، (. »رَب
  ) 22صفحة 

 � گزارش شده كه پيامبر– خدايش از او خشنود باد –از عبداهللا بن مسعود «: يعني 
كه محمد در اين سوگند بخدا : تقسيم كرد، مردي از انصار گفت ) ميان يارانش(مالي را 

مدم و او را آ � ابن مسعود آورده كه من به سوي پيامبر!كار خشنودي خدا را نخواست
دگرگون شد با وجود اين گفت ) از خشم (  آن حضرتكردم، چهرةاين سخن با خبر از 
را رحمت كند او بيش از اينها مورد آزار قرار گرفت ولي صبر  �موسي خداوند،:

  : گرانقدري است كه باز بنابر روايت بخاري فرمود و اين همان پيامبر ! »كرد

صحيح . (»بضَ الغَند عِهفس نَكملِيذي  الَّديدما الشَّنَّ إِةِرعالص بِديد الشَّيسلَ«
  ) 34بخاري، الجزء الثامن، صفحة 

كسي نيست كه در كشتي مردم را بر زمين افكند، نيرومند ) يحقيق(نيرومند «: يعني 
  . »آن كسي است كه بهنگام خشم، خوددار بوده و بر خويشتن مسلّط باشد

 در طول زندگي از خود نشان داده آنقدر فراوان است �رمهايي كه پيامبر اك گذشت
عفو زني يهودي كه آهنگ مسموم كردن آن . دانيم كداميك را در اينجا بياوريم كه نمي

قصد جان آن »  التنعيمجبل«شتن پيامبر از عفو گروهي كه بهنگام گذ. حضرت را داشت
عفو . كه در خواب بود آمدكه با شمشير آخته بر سر پيامبر عفو كسي . حضرت را كردند

 1عفو عمومي مردم مكّه پس از فتح. »يننَح«و آزادي چهار هزار نفر از اسيران جنگ 
  .... و

 سال نزد وجدان خود شرمنده نشده از اينكه بچنين بزرگمردي تهمت 23آيا نويسندة 
  ! زده و او را مانند جباران تاريخ، معرّفي كرده است؟

_________________________________________________________________________ 

  . در بخش سوم كتاب، تفصيل اين رويدادها را بخواست خدا خواهيم آورد -1
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  : نويسد   ميدوباره! نويس امين سيره
هاي آن شدن همه جا در احوال پيغمبر مشهود است  آثار بشر بودن و دچار ضعف[
د و قتل حمزه بن عبدالمطلب، وحشيِ حبشي دماغ و گوش او را حپس از شكت اُ(!!) 

بريد و هند زن ابوسفيان سينة او را شكافت و جگرش را بيرون آورد و جويد تا آنجا كه 
:  مثله شدة حمزه چنان در خشم خود كه انتقام جويانه فرياد زد پيغمبر از مشاهدة جسد

روح و خود اين قضيه و نظائر آن خشونت . بخدا پنجاه تن از قريش را مثله خواهم كرد
اي را شكافته   سينة كشته زني متشخّصدهد كه حتّي را نشان مي(!!) اعراب جوئي  كينه
صفحة  (]اي نبوده است بيرون اندازد وشمزهد و چون غذاي خود و بجرر او را در آوگج

  ).  سال23 از كتاب 109
ترين  نامة برجسته شود كه كسي در صدد برآيد تا زندگي آيا خيانت باالتر از اين مي

آنگاه رويدادها را نيمه تمام نقل كند و از اين بنويسد  1)به اعتراف خودش(مرد عالم را 
معناي اين كار آنست كه او به ! توده برسد؟و ناسهاي نادرست  گيري رهگذر به نتيجه

سان روي زمين خيانت ورزيده بنابراين از خيانت بديگران چه باكي نترين ا برجسته
  ! رد؟دا

پس از اينكه مالحظه كرد كفّار با جسد  �دهد كه پيامبر خدا تاريخ گواهي مي
ن اين كار را آن رفتا ناشايسته را انجام دادند گفتا م 2عمويش حمزه و ديگر يارانش

_________________________________________________________________________ 

ترين نوابغ تاريخ سياسي و  بدون هيچ ترديدي محمد از برجسته: [نويسد   مي14چنانكه در صفحه  -1
هيچ يك از سازندگان تاريخ و تحوالت اجتماعي بشر است اگر اوضاع اجتماعي و سياسي در نظر باشد 

  ]. كند آفرينندگان حوادث خطير با او برابر نمي
طبق گزارش ابن هشام و طبري و ديگران، هند بهمراه زناني از قريش به سراغ اجساد مسلمانان رفته و  -2

ه شد  تنها كسي نبود كه مثل�هاي ايشان را بريدند بنابراين حمزه ها و بيني آنها را مثله كردند و گوش
  ).  رجوع شود524 و تاريخ طبري، الجزء الثاني، صفحه 91به سيره ابن هشام، القسم الثاني، صفحه (



 خيانت در گزارش تاريخخيانت در گزارش تاريخخيانت در گزارش تاريخخيانت در گزارش تاريخ

 

310310310310

نظر كرد  كنم ولي بزودي از اين كار صرف هاي آنان را مثله مي تالفي خواهم كرد و كشته
را بخشود و از گناه هند جگرخوار نيز در گذشت با ) قاتل حمزه(و سرانجام وحشي 

كرد از عدالت بيرون نرفته بود زيرا اين كار در  كفّار را قطعه قطعه مياينكه اگر اجساد 
تا  مثله را شايسته نديد �با وجود اين پيامبر گرامي. فتار كافران، مقابله بمثل بودبرابر ر

  :  فرمود �آنجا كه بگزارش علي

»ةَمثلَو الُم اكُإيلبِالكَو بِلَ وت به حسنين( .»ورقُ العيعني ) �نهج البالغه، وصي
   !!»هر چند نسبت به سگ گزنده باشد بپرهيزيد از مثله كردن«: 

 را نيمه كاره رها كرده و از �شد ماجراي پيامبرمالحظه  سال چنانكه 23ة نويسند
جسورانه و بكنايه خواهد  دنبالة ماجرا ميگويي با حذف ! گويد ميقساوت عرب سخن 

 اما هر !بودن از سنگدلي نصيبي داشته است نيز بحكم عرب �اظهار دارد كه پيامبر اكرم
 را �قساوت عرب، رحمت و گذشت پيامبر خداتواند بفهمد كه  كس با اندك دقتي مي

كند آن حضرت از محيط سنگدالنة خود متأثّر نبوده و   و ثابت مي!دهد بيشتر جلوه مي
در اينجا ما نياز نداريم تا مدارك تاريخي . دل و جانش با مقام ديگري پيوند داشته است

را اين ماجرا چون آفتاب شي، ارائه كنيم زيو عفو وحثله را درباره نهي پيامبر اكرم از م
از آن آگاهند با وجود اين از ذكر درخشد و بيشتر مسلمانان  در كتب سيره و تاريخ مي

 پس از باز گفتن داستان حمزه و ابن هشام و طبريكنيم كه  اين سند خودداري نمي

السيره ( .»ةِثلَ المنِهي ع نَ ورَب ص و���� اهللاولُسا رفعفَ«: نويسند  مثله شدن او مي
  ) 96النبويه، القسم الثاني، صفحة 

ابن هشام براي . » عفو كرد و شكيبايي ورزيد و از مثله نهي نمود�پيامبر خدا«: يعني 

 ماقام : ب قالُندن جرة بِمن سع«: نويسد  نشان دادن تأكيد پيامبر در اين باره باز مي
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ف فَطُّ قَ في مقامٍ���� اهللاسولُرقَارهتّ حي يا بِنرَأمالصةِقَدو نانها ي نِعةِثلَ الم« .
  ) 96ثاني، صفحة السيره النبويه، القسم ال(

 در مقامي �هيچ گاه رسول خدا: ب گزارش شده است كه ندره بن جماز س«: يعني 
  . »داشت داد و از مثله باز مي نايستاد و از آن جدا نشد مگر آنكه ما را به صدقه فرمان مي

 سال در يكي از فصول گذشتة كتابش 23رة بخشودن وحشي، خود نويسندة اما دربا
 قاتل حمزه را مشمول عفو خود قرار داد و در �كند كه پيامبر خدا  اعتراف مي!ناگزير

  : نويسد  اين باره مي

وقتي بحضور .... و جسد او را مثله كرده بود وحشي كه حمزه را كشته بود [
  )  سال23 كتاب 78صفحة  (].سالم او را پذيرفتپيغمبر رسيد و اسالم آورد، ا

 سال چه 23ة ماند كه نويسند گاهي انسان متحير مي! با چنين اعترافات و تناقضاتي
به ! باالتري در نگارش اين كتاب داشته است؟ آيا او از سوي مقام !غرض و مرضي

وي را به اين يا خودخواهي و غرور، بوده است؟ )! مأجور(نوشتن چنين كتابي، مأمور و 
   .داند كجروي افكنده است؟ خدا مي

گاهي روشنترين اصلي را كه ماية » عدالت اجتماعي«شگفتا كه با همة پشتيباني از 
سپارد و آن را مولود خشم  شود به فراموشي مي قوام عدالت در جامعه شمرده مي

  : نويسد   چنانكه در پي ماجراي مثله شدن حمزه مي!پندارد  مي�پيامبر
   نزد ، زار و نزار نزد1در سيرة ابن هشام آمده است كه چند نفر از قبيلة بحيره[

 از آنها را بيرون مدينه نزد شتربان خود فرستاد تا.پيامبرآمده از او مساعدت خواستند 

پس از استفادة از شير شتر و آسوده شدن از رنج، . شير شتر بنوشند و شفا يابند
چون خبر .  فرو كردند و شتر را با خود بردندشتربان را كشته و خار در چشمش

_________________________________________________________________________ 

  !!مبدل شده است» بحيره« سال به 23كه در كتاب » بجيله«بيچاره قبيله  -1
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پس از . رز بن جابر را دنبال آنها فرستاددرنگ ك  كه بيچنان بخشم آمدبه پيغمبر رسيد 
آنكه همه را اسير كردند و به حضور محمد آوردند امر كرد دست و پايشان را قطع و 

  )  سال23 از كتاب 110صفحة (]. چشمانشان را كور كنند
 چه توقعي دارد؟ آيا انتظار داشته تا �از پيامبر خدا! ست نويسندة عدالتخواهمعلوم ني

  ! داد اين نابكاران را نوازش كنند و دست و پايشان را ببوسند؟ آن حضرت دستور مي
آيا شمانش تيغ بيابان فرو كردند ه و در چگناه را كشت انتگري كه شتربان بيمردمِ خي

بيچاره چندين روز از آنها پرستاري و آن كه شتربان سزاوار چه كيفري بودند؟ مگر نه 
ترين صورت  را با فجيع. پذيرايي كرده بود تا بيماري ايشان بهبود يافت و سپس او
 اين نامردان را ببخشايد �كشتند و شترش را به سرقت بردند؟ آيا روا بود كه پيامبر خدا

طر افكندا؟ آيا حكم مزبور را مولود و امنيت جامعه را در برابر امثال اين جنايتگران به خا
 آري، گاه افرادي با عقايد ضد !عد الت پيامبر بايد شمرد يا نتيجة خشم و ستمگري؟

شدند يا مانند وحشي بهنگام نبرد، مسلماني  آمدند و اسير مي اسالمي به جنگ پيامبر مي
وارد پيامبر كردند، در اين م رساندند و سپس قبل از دستگيري توبه مي را به قتل مي

اخت و از اين راه ايشان را اصالح و س  آنان را مشمول عفو و رحمت خود مي�اكرم
شد در اينجا نيز آن   سوء قصدي مي�و همچنين گاهي دربارة پيامبر. كرد تربيت مي

توان قانون عفو را  اما آيا مي. گذشت بزرگواري از حقّ شخصيِ خود ميحضرت با كمال 

اگر اين كار رحمتي طي عفو كرد؟ ئيتگري را تحت هر شراعموميت داد و هر جنا
 بيگناهان خواهد بود و شك ظلمي در حقّ دربارة گناهكاران شمرده شود بي

اند اين گروه در بيابان كمين كرده  ژه كه نوشته بويبه خطر مي افكندامنيت جامعه را 

 از طبريمودند چنانكه ن بردند و به نواميس آنها تعرض مي و اموال مسافران را بتاراج مي

  : نويسد   دربارة ايشان مي انس بن مالكقول
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 و بيلَوا السخافُل و أَبِوا اإلِاقُ و استَياعِوا الرّلُتَ و قَسالمِ اإلِنِوا عدارتَفَ«
  ) 208جامع البيان، الجزء السادس، صفحه . (»رام الحرجوا الفَصابأَ

گيري كردند و  ان را كشتند و از شير شتر بهرهايشان از اسالم باز گشتند شترب: يعني 
  . »امنيت راه را از ميان بردند و به عفت زنان تجاوز نمودند

  :  آورده است كه بن سعد ليث از ، طبرياز اين گذشته

جامع البيان، . (»وا ماتُيتّم حهسم حهكَرَم و تَهنَعيِ أَ���� اهللاولُسر لَم سما كانَ«
  ) 309حة الجزء السادس، صف

 ديدگان آنها را كور نكرد اما آنان را واگذاشت كه خون از �پيامبر خدا«: يعني 
  . »پيكرشان بريزد تا آنكه مردند

ها با  همين مضمون را گزارش كرده است و اين گزارشي  سدباز طبري از قول
ئده دربارة  از سورة شريفه ما32 مفسران، آية قرآن كريم نيز سازگارتر است زيرا به اتّفاق

كيفر اين گروه و امثال ايشان آمده است و در آنجا سخني از كور كردن چشمان، ديده 
  . دهيم بنابراين ما روايت طبري را در اين مورد بر گزارش ابن هشام ترجيح مي! شود نمي

 تا آنجا كه راهي وجود داشت به جانب رحمت متمايل بود �رؤف پيامبرآري دلِ 
قرآن از ترحم بر چند جنايتكار برتري دارد چنانكه ك جامعه ولي گاهي رحمت بر ي

  : فرمايد  كريم مي
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  .»شود شما تأمين مي) جامعة(اي خردمندان در قصاص، حيات «

  :  كه به يارانش فرمود تو گرنه پيامبر اسالمي كسي اس
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»النّةٌ امرَأَتِلَخَد ارةٍرَّ في هر م تَمها و لَطعِم تُلَتها فَطَبشاشِن خَل مِأكُعها تَد 
و صحيح مسلم، الجزء الرابع، . 157صحيح بخاري، الجزء الرابع، صفحة ( .»رضاألَ

  ) 2110صفحة 
را بسته و حبس كرده بود و اي  شود زيرا كه گربه زني در آتشِ دوزخ وارد مي: يعني 

  . »)ردتا آنكه م(كرد تا از حشرات زمين بخورد  داد و او را رها نمي  حيوان، غذا نمي آنبه
اي ستم روا دارند تا چه رسد كه  ت او بر گربه راضي نبود ام�آري پيامبر بزرگوار

صحيح گاهي اقتضاء داشت كه در برابر اما حسن سياست و مديريت ! انساني را بيازارند
گريهاي آنان ايستادگي كند و اين امر خود، از  نشينان و وحشي تجاوز برخي از باديه
دهد نه آنكه  آيد و قدرت ادارة او را نشان مي بشمار مي �امتيازات روحي پيامبر

فضائل و « سال ميان 23گويا نويسندة ! اي اخالقي براي آن حضرت شمرده شود نقيصه
  ! نهاده است و فرق نمينبوده تفاوتي قائل » رذائل
شمرد غافل   را مولود خشم ناگهاني آن حضرت مي� داگرانة پيامبر قصاصِسنده،نوي

  : خوانيم   ابن هشام مياز آنكه در همان سيرة

 ���� اهللاولَسم رهِي بِتأَم فَهقَحِلَ فَرٍ جابِبنُزرم كُهِ آثارِ���� اهللاولُس رثَعبفَ«
رجِمعن غَ مِهد رَ ذي قَةِزو ...«) .يره النّالس641ه، القسم الثاني، صفحة بوي (  

ها دست يافت  بن جابر را در پي ايشان فرستاد و كرز بدان كرز �پيامبر خدا«: يعني 
  . ».... از جنگ ذي قرد بازگشت آنها را بنزد پيامبر آورد�رسول خداو هنگامي كه 

 فرمانِ قتلِ �شود خشم ناگهانيِ پيامبر موجب نشد تا رسول خدا چنانكه مالحظه مي
نايتكاران را صادر كند بلكه مدتها طول كشيد تا آن حضرت از جنگ بازگشت و ج

  . سپس دستور به قصاص داد
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اي كه به صد ورذيل اسناد تاريخي توجه ندارد چگونه خويشتن را   نويسنده!شگفتا
و با كمال جسارت در آغاز ! آورد ؟ نويسان بلكه باالتر از ايشان بشمار مي در رديف سيره

كتاب دربارة زندگي و حوادث بيست و سه سالة ظهور و افول  هزارها: [گويد  يكتابش م
معذلك هنوز .. و همة كردارها و گفتارهاي اين مرد فوق العاده نوشته شده است (!!) او 

نگار، آن كتاب  گويا بنظر سيره]!! كتاب روشن خردپسندي دربارة وي نوشته نشده است
 ايشان است كه گوي سبقت از همگنان ربوده و جناباباطيل همين ! و خردپذير! موعود

   ! را برده است!آبروي آن جناب
 !فرمود  از روي خشم احكامي صادر مي�پيامبر سال در اثبات آنكه 23نويسندة 

  : نويسد  دوباره مي
 را به فرماندهي لشگري گماشت كه مأمور سامه بن زيداُدر روزهاي آخر حيات، [

ها و بگومگوهائي ميان خواص روي داده كه جوان   نارضائيطبعاً. هجوم به شام بود
اي بزرگ چون ابوبكر در آن شركت داشته  اي را چرا بر لشگري كه صحابه ساله بيست

امير كرده است؟ اين خبر بگوش پيغمبر رسيد چنان بر آشفته شد كه از بستر ناخوشي 
اين چه سخناني : بانگ زد برخاسته خود را به مسجد رسانيد و پس از نماز بر منبر شده 

صفحة (؟ ].اي كنند كه اسامه را امارتِ لشگر داده رسد و اعتراض مي است كه بگوش مي
110-11 (  

دستاويزي بيابد تا بتواند اثبات ! نويس تازه كوشش دارد بهر صورت و از هر راه سيره
ا در همه ام! خشم نابجايي شده استچار د در دوران رسالت خود �كند كه پيامبر اكرم

 نمايان �مگيري درست و حكيمانة رسول اكر و تصميم! شود جا كار او واژگونه مي

سامه فرزند كسي بود كه دانيم اُ مي.  استسامه بن زيداُامارت از آن جمله . گردد مي
 وي را خريد و به �پيش از اسالم، او را به غالمي در بازار مكّه فروختند و خديجه

مهربان، آن غالم را پيغمبر . ه رسالت بر انگيخته نشده بود هديه دادپيامبر اكرم كه هنوز ب
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 و چون به نبوت مبعوث ت نام داشت آزاد كرد و به فرزند خواندگي پذيرفزيدكه 
گشت اين غالم از كساني بود كه در همان آغاز نبوت، به پيامبر ارجمند ايمان آوردند و 

  : قرآن كريم از ايشان با عنوان 
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 همواره استوار و خالص بود �زيد كه در ايمان و محبت به رسول اكرم. كند ياد مي
 در اواخر عمر شريفش، فرزند وي �به شهادت رسيد و رسول اكرم» مؤته«در جنگ 

پيكار يعني اسامه را كه جواني فداكار و شجاع و اليق بود به امارت گماشت تا با كساني 

 نشان داد كه در اسالم لياقت، بر اوالًَكند كه پدرش با آنها جنگيده بود و با اين كار 

اًثانيدر هر كار صحيح نيست و ! تِ جلو انداختن شيوخم دارد و سنّريش سفيدي تقد 
متجاوز گماشت كه پيش از آن، پدر خويش را در اين راه از با كفار كسي را به جنگ 

كرد و چنانكه   ايمان و احساساتي بيش از سايرين راه پدر را دنبال ميو با دست داده بود
تاريخ گواه است اسامه اين راه را بخوبي پيمود و در جنگ با روميان كه به مرزهاي 

  . مسلمين تجاوز كرده بودند به فتوحات درخشاني نائل آمد
بيند   نميياست و تدبير نبوي را در اين ماجركه حسن سي! نويسندة پريشان خيال

برآشفته «هايي چون  شمرد و با بكار بردن واژه مي!! ير كار آن حضرت را مولود خشمناگز
كند تا شايد از اين راه بتواند محيطي پر از خشم  سازي مي صحنه! »بانگ زد«و ! »شد

   ! را نابجا جلو دهد و چه خيال خام و آروزي نافرجامي�مجسم سازد و كار رسول خدا

 و ةٍصابلي عِ عمالً عالًج ردلَّن قَم«:  اين بود كه فرمود �ل اكرمآري، شعار رسو
هوجِ يفي تِد العِلك اهللاَد خانَقَه فَنُرضي مِ أَةِصاب سولَ و رهخانَ و نينَؤمِ الم« .
  ) حاكم نيشابوري در مستدرك(
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ه در ميان آن كه مردي را بكار گمارد و بر گروهي امارت دهد با اينكهر كس «: يعني 
يابد، به خدا و رسولش خيانت ورزيده و به مؤمنان  تر از وي مي گروه كسي را پسنديده
  . »نيز خيانت كرده است

ديد كه چه كسي  نظير خويش خوب مي  با ديدة نافذ و بي�بنابراين رسول گرامي
 بن زيد براي امارت در آن نبرد بيش از ديگران لياقت دارد و با توجه به اين امر اسامه

)ماضِرنهاهللاُ ع سامه بينم متن تاريخ را دربارة امارت اُ در اينجا الزم مي. را بر گزيد) ي
  چه تفاوتي هست؟ ! سازي بدون سند بياورم تا معلوم شود ميان گزارش تاريخ با صحنه

  : نويسد   در سيره ميابن كثير

 في اس النّنَعطَ فَ،يدٍ ز بنَةَسام أُميهِلَ عرَم و أَعثاً بثَع بِ���� اهللاولَس رأنَّ«
 بيهِ أَةِمار في إِونَنُطعم تَنتُد كُقَ فَهِتِماروا في إِنُطعن تَإِ : قالَ فَ����يبِ النَّقام فَهِتِمارإِ

 نَّ و إِيلَإِ اسِ النّبحن أَمِ لَن كانَ إِ وةِمارإلِ لِليقاًخَ لَن كانَ إِ اهللاِم، وايمن قبلُ
  ) 440ه، الجزء الرابع، صفحة بوييره النّالس. (»هعد بلي إِاسِ النّبحن أَمِا لَهذ

 گروهي را به نبرد گسيل داشت و اسامه بن زيد را بر آنها به �رسول خدا«: يعني 
 : برخاست و فرمود�فرماندهي گماشت، مردم بر فرماندهي اسامه طعن زدند و پيامبر

زنيد در گذشته نيز بر فرماندهي پدرش عيب   اسامه طعن مياگر امروز شما در امارت
و سوگند بخدا كه او سزاوار فرماهدهي بود و از محبوبترين افراد نزد من ! نهاديد مي

  . »آمد چنانكه فرزندش پس او چنين است بشمار مي

 هم با آنچه ابن هشام و  طبرياند و گزارش  و ديگران نيز آوردهبخارياين سند را 

 سخني رفته و نه � آورده موافقت دارد و در اين اسناد نه از خشم پيامبرثيرابن ك
تاريخ طبري، الجزء : به  (.آشفتگي يا انتخاب عجوالنة آن حضرت گفتاري در ميان است

  )  نگاه كنيد65 و به سيرة ابن هشام، القسم الثاني، صفحة 186الثالث، صفحة 
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اي بزرگ چون ابوبكر در آن  كري كه صحابهچرا بر لش: [اما آنچه نويسنده گويد كه 
هر چند حكمت آن را بازگو كرديم ولي ]! رده استامير ك) اسامه را(شركت داشت 

ناگفته نماند كه شركت ابوبكر در سپاه اسامه ثابت نشده چنانكه ابن كثير در اين باره 

 هِ بِد اشتَ���� اهللاولَس رنَّإِ، فَطَلَد غَم قَ فيهِكر كانَباب أَنَّ إِن قالَ مو«: نويسد  مي
رَالمضو ج اُيش ةسامخَ ميبِم رفِالج .د أَ قَوبِر النَّمأَ����ي كر أَبابن يلِّصاسِالنّ بِي 
  ) 441 صفحة ه، الجزء الرابع،بوييره النّالس. (»يشِي الج فِكونُ ييفكَتي فَأيما سكَ

سامه بود بخطا رفته است زيرا بيماريِ رسول كسي كه گويد ابوبكر در سپاه ا: يعني 
ه بود و چادر زد) نزديك مدينه(خدا شدت يافت در حالي كه سپاه اسامه در جرف 

 چنانكه خواهد آمد –با مردم نماز گزارد ) مدينهدر مسجد ( فرمان داد تا ابوبكر �رپيامب
  !. ؟»ر در سپاه اسامه بوده استتوان گفت كه ابوبك  پس چگونه مي–

  ! رود  سال پياپي باال مي23در كتاب » ضريب غلط گويي«كنيد  نانكه مالحظه ميچ
  : نويسد  باز مي! نويس محقّق سيره

ميمونه داروئي را كه در حبشه همچنين در آخرين روز بيماري كه دچار اغماء بود [
بود حاضر كرد آن دارو را در دهان حضرت ريختند حضرت بخود آمد و ياد گرفته 
 گفتند دوا را ميمونه ساخته و به دست چه كسي اين كار را كرد؟(!!) فرياد زد خشمناك 

حاضرين گفت غير از عباس دوا را در دهان همة . عمويت عباس در دهانت ريختند
  )  كتاب171صفحة ]. (ونه كه روزه بود از آن دوا خوردبريزيد حتي خود ميم

 23نويسندة كدام با آنچه هاي گوناگون رسيده است كه هيچ اين گزارش به صورت

آورده و » فقهاي حجاز« از  طبري در گزارشي كه! موافقت نداردكند كامالً سال نقل مي
  :  از همه معتبرتر است چنين آمده ظاهراً
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ي  حتّ فيهِيفِّوذي تُ الَّهِعِج في ولَقُ ثَ���� اهللاولَس رنَّأَ: الحجاز هلِ أَءِعن فُقَها«
لب و المطَّبدِ ع بنُاسب و العهِيتِ بهلُ و أَهتُ و ابنَهساء نِيهِلَ إِعمتَاج، فَيهِلَ عيغمِأُ

أ بنُعلي بي طالب و جميعأنَّو إِ. مه بِسماء نتع ت يس قالَم :ما وجعالّ هذا إه 
ذاتلُ فَنبِ الجدلَ، فَ∗∗∗∗وهدلَ فَوهقالَفاقَا أَم  : ن فَملَ: وا  بي هذا؟ قالُلَعدأ تكسماء 

، نبِ الجني بذاتِيبلِن ي أَاهللاِ بِعوذُأَ : قالَ! نبِ الج ذاتك بِنَّت أَنَّيس ظَم عنتبِ
  ) 196-195تاريخ طبري، الجزء الثالث، صفحة . (»كن ذلِ مِي اهللاِلَ عمكرَأَنا أَ

ه از آن  ك�چون بيماري رسول خدا: حجاز گزارش شده كه گفتند از فقهاي «: يعني 
  بناساش و نيز عب در گذشت، سنگين شد و از حال برفت زنانش و دخترش و خانواده

عبدالمطلب و علي بن ابي طالب همگي بدور آن حضرت گرد آمدند و اسماء دختر 
عاز گوشة  چيزي نيست بنابراين،)پهلو سينه(بيماري پيامبر جز ذات الجنب : يس گفت م 

 بخود آمد پرسيد چه كسي �چون پيامبر.  و دارو را ريختند!لبش دارو بدهان او بريزيد
كه در گوشة دهانت دارو ريخت بگمان انگفتند اسماء دختر عميس اين كار را كرده؟ 

برم بخدا از اينكه مرا به ذات الجنب  پناه مي: پيامبر گفت ! بيماري ذات الجنب داري
  . » گرفتار آيممبتال كند، من نزد خدا گرامي تر از آنم كه به اين بال

!  فرمان دهد تا همه دارو بخورند�بينيد در اين گزارش از آنكه پيامبر چنانكه مي
  . گيرد خبري نيست و كار به همين گفتگو پايان مي

 روايت ديگري رفته و آن را دستاويز قرار داده است با  سال به سراغ23اما نويسندة 
است كه  شده و در يك جا آمده پريشان نقلآنكه روايت مزبور بصورتي مشوش و 

در جاي ديگر آمده كه ) 195، ص 3طبري، ج ( ريخت � دارو را به دهان پيامبرعباس

_________________________________________________________________________ 
  .آمده كه ظاهراً صحيح نيست) ناهفَلَدد( دارالمعارف بجاي اين كلمه، در نسخه ∗
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بعاله ) 471، ص 3حلبي، ج (و عباس بدان كار حاضر نبود  كردند  رانكاري ازنان پيامبر
ه من روزكه نگويد پيامبر فرمود، چرا بدهان من دارو ريختيد با اي ميدر همين روايت 

دانيم كه بنابر حكم قرآن، بيمار نبايد  و ما مي) 31 ص ،2، ق 2ابن سعد، ج  (!داشتم
اش باطل  دار ريختند، روزه دانيم كه اگر با اجبار چيزي در دهان روزه روزه گيرد و باز مي

 با اين همه، بفرض آنكه روايت مزبور را در عين پريشانيش بپذيريم و آن را شود، نمي
 كاري ناپسند سر �توان گفت كه از پيامبر خدا ر آن صورت باز نميدروغ نشماريم د

ي از عود هندي و  معجونزده است زيرا داروي مزبور چنانكه ابن سعد در طبقات آورده،
كه از خوردن آن )31، ص 2، ق 2ابن سعد ج (و روغن زيتون بود ) گياه زعفران(رس و 
خواست   بدينوسيله مي� بعالوه پيامبر.آمد  زياني بكسي وارد نمي–نامطلوب  جز مزة –

مورد ام المؤمنين  اما در. به زنانش بياموزد تا دربارة بيمار به كار خودسرانه اقدام نكنند
ام ولي ديگر زنان، دست از  كه او گفت من روزه: نويسد  ميمونه، ابن سعد در طبقات مي

كني كه ما ترا رها  گمان مييعني  .... كِعدا نَنّ إِرينَتَسرش بر نداشته و گفتند 
  ! ؟....كنيم مي

پردازد و مانند  جويي مي  سال بيش از تحقيق، به بهانه23صه آنكه نويسندة الخ
آيد تا روايت ضعيفي را بيابد و آن را  بسياري از خاورشناسان مغرض، در پي آن بر مي

، با آنكه جز را به خطا متهم سازد �اي ناقص نقل كند و پيامبر بزرگوار اسالم بگونه
با آري، ! كند  هنري بخرج نداده و چيزي را اثبات نمي»شناسي حديث«ناشيگري در 

 نتوان كاست كه بقول شاعر �ورزي و تحريف تاريخ از ارج پيامبر بزرگ اسالم غرض
   : عرب

وقَ فَن كانَمم مسِ الشَّلَّحهِعِوضِ م  
  

  عضَ و ال يييء شَهعرفَ ييسلَفَ  
  

  بنگري فراتر ين اختر استمحمد ار
  

  دحِ تو، زمدح من برتر استه از قَنزّم  
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  نه مكر ناچيز تو، ز قدر او كم كند
  

  ∗م كند، خاتَنه وصف واالي من، زينتِ  
  

  پايان بخش دوم
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هاي شگفت  انگيز و كرامت و به آنانكه از عفوهاي حيرت ،1 نمودترك

 و به آنانكه دليل جنگ و شرط صلح را در اسالم ،2خبرند  بي�محمد
سياست دنيوي و سياست «:  ميان ، و به آنانكه از تفاوت3شناسند نمي
، و به آنانكه مايلند پاسخ دعوتگران اسالمي را در برابر 4ناآگاهند» نبوي
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  )8 – فصال(
  !خواهند نور خدا را به دهانهايشان خاموش كنند مي«

  .»كنندة نور خويش است هر چند كافران را ناپسند افتد ولي خدا كامل
  



 

  
  بسم اهللا الرحمن الرحيم

  
ستايم كه با فروع ايمان، نااميدي و پوچي وتيرگي را از زندگي   را ميبزرگخداوند 

 درود – محمدِ مصطفي –و بر همة پيامبران راستينِ خدا بويژه بر خاتم آنان . ما بزدود
پذيري را  رايي و مسؤوليت گفرستم كه با حيات متعالي و پرحرارت خود، شعلة حق مي

  .در وجدان ما برافروخت
 اينك در دسترس خوانندگان محترم قرار گرفته، سومين بخش از كتاب كتابي كه

هر يك از اين بخشها در عين آنكه با يكديگر . آيد بشمار مي» خيانت درگزراش تاريخ«
پيوند دارد، باعتبار مسائل گوناگوني كه در آنها مورد بحث واقع شده، كتاب مستقلّي نيز 

را نخوانده باشد، اين امر او را از خواندن شود، بطوريكه اگر كسي بخشي  شمرده مي
  .دارد قسمت ديگر بازنمي

 در روزگار اجتماعي و سياسي و  نظامياضر شامل بررسي رويدادهاي نوشتار ح
 است كه بيش از ساير مباحث، دستاويز تاخت وتاز دشمنان اسالم قرار گرفته و با �پيامبر

پيش آمده است، پافشاري مخالفان در نقد تحوالتي كه در اين روزگار براي جهان اسالمي 
ايم كه دشمنان اسالم  نديده متأسفانه ما تاكنون. گردد  مباحث روزافزون مياين گونه

. ورزي دوري گزينند ها قرين يكديگر كنند و از غرض  را در اين زمينه»پژوهش و انصاف«
مانند (سالم در غرب ما پژوهشگران مسلمان، هرگز انتظار نداشته و نداريم كه مخالفين ا

بدون دليل به ستايش و تمجيد )  سال23همچون نويسندة (و يا در شرق ) المنْس و گُلْدزيهِر
از اسالم بپردازند و نيز عقيده نداريم هر كتابي كه پيامبرِ ما را بستايد، كتابي در خور اهميت 

 متون تاريخي و  كهآن است دشمنان اين گونهشود، بلكه توقّع ما از  و اعتبار شمرده مي
مدارك اسالمي را بطور كامل بررسي كنند و سپس منصفانه دربارة اسالم و پيامبر به داوري 
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همين سفارش را درمورد دشمنان مسلمين، به آنها نموده و  پردازند چنانكه قرآن مجيد
  : فرمايد  مي

� ŸŸ ŸŸωωωω uu uuρρρρ öö ööΝΝΝΝ àà àà6666 ¨¨ ¨¨ΖΖΖΖ tt ttΒΒΒΒ ÌÌ ÌÌ���� ôô ôôffff tt ttƒƒƒƒ ãã ããββββ$$$$ tt tt↔↔↔↔ oo ooΨΨΨΨ xx xx©©©© BB BBΘΘΘΘ öö ööθθθθ ss ss%%%% ## ##’’’’ nn nn???? tt ttãããã �� ��ωωωω rr rr&&&& (( ((####θθθθ ää ää9999 ÏÏ ÏÏ‰‰‰‰ ÷÷ ÷÷èèèè ss ss???? 44   )8 :مائده (  � 44
  .»عدالتي دربارة آن وادار نكند دشمني با گروهي شما را به بي«
ي داشته اما متأسفانه  دسترس�به مĤخذ اسالمي و مĤثر نبوي سال با آنكه 23نويسندة 

در گزارش از رويدادهاي صدر اسالم، راه امانت را نسپرده ودر مقام داوري، از سوءنيت 
 ي نكرده است واز اين حيث او را در خور مالمت بسيارورزي خوددار از غر اجتناب و

 سال به خود 23اعتباري كتاب  طرفي را در بي ق بيچيزي كه نظر هر محق. بايد دانست
شود وگاهي كه   اثري از مدارك و منابع در اين كتاب ديده نميآن است كهكند  جلب مي

دهد از آوردن  نسبت مي و يا ديگران سيوطي و يا ابن هِشامنويسنده سخني را به 
 نمايد و سپس با اعتماد بر اين قبيل گزارشهاي نامعلوم، به عبارات آنها خودداري مي

 متون تاريخي و آن است كهي ما اادع! پردازد  مي�رت نبويل حوادث و تحليل سييتعل
 سال به ورطة تحريف كشيده شده و در گزارش آنها خيانت 23ديني، غالباً در كتاب 

 همين بخش از كتاب است – عالوه بر بخشهاي پيشين –ت و شاهد صدق ما رفته اس
  .كه شما خوانندگان محترم در دست داريد

 23اه در اروپا و امريكا تحت تأثير كتاب ينجا است كه برخي از ايرانيان ناگشگفت ا
اند و چنانكه درمقدمة بخش دوم گفتيم با تغيير عبارات وكاستن و  سال قرار گرفته

اند بطوريكه تاكنون دو كتاب از اين  دلخوش كرده!  سال نويسي23زودن مطالب آن، به اف
  .اند هاي عجيب و غريب را از غرب براي اينجانب فرستاده معجون

 23كنم كه اگر كسي از سر انصاف، پاسخ ما را به كتاب  با اطمينان خاطر عرض مي
سان كه در تحريف تاريخ همسان و نوي  سال23سال مالحظه كند به بطالن پندارهاي ساير 

از اين دو شاهكار  يبينم به يك همه در اينجا الزم ميبا اين . همكارند پي خواهد برد
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اي كه اين مقدمه  نظري بيافكنيم و تا اندازه! تر است كه از ديگري ضخيم! جاويدان
  .كرده باشيمگنجايش دارد به بررسي آن بپردازيم تا بوعدة خود در مقدمة بخش دوم، وفا 

 سانفرانسيسكودر )  خورشيدي1364يعني بسال (كتابي كه بدان اشارت رفت، اخيراً 
 بر خود !»دكتر روشنگر«نويسندة كتاب، نامِ .  نام دارد!»بازشناسي قرآن«بچاپ رسده و 

در «: نمايد كه مدتها  در مقدمة كتاب تصريح مي. نهاده كه ظاهراً اسمي مستعار است
 هرچند من ندانستم كه »1كردم يابي مي مقرّرات قرآن و اسالم ژرفمباني اصول و 

 چه مفهومي دارد ولي بهرحال انتظار داشتم نويسنده، الأقل اطالعات! »مباني اصول«
بدست آورده باشد ولي دريغ كه با خواندن كتاب وي، » اصول عقايد قرآني«صحيحي از 

ر، در گكه ذهن جناب روشنزيرا بزودي مالحظه كردم ! انتظارم نقش برآب گشت
اي از  اجازه دهيد بعنوان نمونه، پاره! فروغ و تاريك است ترين مباحث قرآني، بي ابتدائي

  :  بعرضتان برسانم »شناسي قرآن«معلومات ايشان را در زمينة 
در كمك به [:  از كتاب اظهارنظر نموده است كه پيامبر اسالم 46نويسنده در صفحة 

  ]!.ورداي نيا همسايه، آيه
» يابي ژرف«دارد كه مدتها در آيات قرآن  البتّه بياد داريم اين ادعا را كسي اظهار مي

  !كرده و از شدت تعمق، آية كريمة ذيل از نظرش غايب گشته است
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و خويشان  خدا را بندگي كنيد وهيچ چيز را شريك او مشمريد و به پدر و مادر«
اي كه بيگانه  اي كه خويشاوند باشد و همسايه و يتيمان و تنگدستان و همسايه

  .»...يداست، نيكي كن
  : نويسد   از كتاب خود مي110باالتر از اين، آقاي روشنگر در صفحه 

هيچ مدركي وجود ندارد نشان دهد كه محمد خود نمازهاي پنجگانه را براي [
  ]!پيروانش مقرّر كرده باشد

شايد سوفسطائيان يونان قديم دوباره : من، چون اين عبارت را خواندم به خودم گفتم 
بهر صورت، ! اند اند و انكار مسائل روشن و امور ضروري را از سر گرفته بدنيا بازگشته

 از 114 و نور از سورة 58 و إسراء از سورة 78هاي  شناس، به آيه دانم چرا استاد قرآن نمي
كند؟ و چرا به  نظر نيافكنده تا فرمان برگزاري نمازها را در پنج وقت مالحظه هودسورة 

  1! در اين باره آشنا شود؟�نموده تا با آثار روشن نبويكتابهاي سيره و سنن رجوع ن
ترجمه كرده است و ! »بكُشيد«:  را در آية قرآن، بمعناي )قاتِلُوا(، واژة 93در صفحة 

 »پيكار كنيد« به معناي )والُقاتِ(دانند كه در زبان ايشان، كلمة  البته كودكان عرب هم مي
بازشناسي «راستي كسي كه از . رود  بكار مي»شيدبكُ« در معناي »والُقتُاُ«آيد و واژة  مي

  !گويد، چگونه از اين امور ابتدائي آگاهي ندارد؟ سخن مي» قرآن
با !  آمده است»مكّه «هايي برشمرده كه در  را از سوره»أنفال«، سورة 161در صفحة 

آن  نازل شده و حتي نام سوره، نمايانگر »بدر«آنكه سورة شريفة انفال به مناسبت غزوة 
  . نزول يافته است»مدينه« در دوران است كه

 »شناخت كتابهاي اسالمي و مؤلّفان آنها«شناسي استاد كه بگذريم، وي در  از قرآن
يكي ديگر [: نويسد   از كتاب خود مي56در صفحة : نشان داده است مثال ! ها نيز كرامت

_________________________________________________________________________ 
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 ]! نفر ذكر كرده است42تعداد منشيان محمد را » الباري فتح«از مؤلّفين اسالمي، بنام 
 احمد بن حجر عسقالني شافعينام كتابي است كه » الباري تحفَ«دانيد  همانطور كه مي

  !آورد نگاشته و جناب دكتر، اسم كتاب را بجاي نام مؤلّف مي» شرح صحيح بخاري«در 
كه دو دانشمند فقيد مصري » جاللَين«، از نويسندگانِ تفسير مشهورِ 259در صفحة 

 ياد !»برادران جاللين«: اند، بعنوان  بوده)  سيوطيالدين  و جاللمحلّيالدين  جالل(
  ! كند كه معلوم نيست از كجا عقيده به برادري آن دو تن، در استاد پيدا شده است؟ مي

 و نام !»الصحيح جميع« به »الجامع الصحيح«، كتاب نامي و مشهورِ 311در صفحة 
تبديل ! »عبدالحسين بن الحجاج«:  را به »حسين مسلم بن حجاجأبي ال«: مؤلّفش يعني 

  !نموده، واقعاً مطالعات دقيق و آگاهيهاي عميق استاد قابل تقدير است
: نويسد  رساند كه در يك مورد به صراحت مي  كار را به جايي مي»گويي تناقض«در 

شخصيت «د تا يك نگريستن  به او مي»رهبر حزبي« يك پيروان محمد، بيشتر به صورت
بيش از چهل هزار مسلمان براي محمد : كند  و در موضوع ديگر تصريح مي! »مذهبي

: نويسد  چنانكه مي! گواهي دادند كه او رسالت خداوند را اداء كرده و به اتمام رسانيد
كلية افرادي كه در زمان محمد به وي پيوستند و اسالم آوردند، بيشتر به وي [

  )39صفحة  (]!. تا يك شخصيت مذهبيكردند  حزبي نگاه ميبصورت يك رهبر
  : و باز نوشته است 

 ميالدي، در حاليكه بيش از چهل هزار نفر مسلمان او را 632محمد در سال [
پس از برگزاري نماز و . كردند، براي زيارت مكّه وارد اين شهر شد همراهي مي

اي از آئين   و ضمن شرح خالصهعبادت الزم، محمد در عرفات خطابة مفصلي ايراد
آيا رسالتي (!!) اي خداي باريتعالي«: نوبيناد اسالم، خطاب به جمعيت گفت (!!) دين

آري، تو «: ؟ و كلية حضّار پاسخ دادند »ام را كه برعهدة من محول كردي انجام داده
  )37صفحة ( ].»اي رسالتت را به پايان رسانيده
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 روشنگر بدانها پرداخته، دراين مقدمة كوتاه قابل  كه دكتر!»دروغهاي تاريخي«اما 
ايم زيراكه مقداري از  سي نيست و ما برخي از آنها را در همين كتاب پاسخ دادهربر

خاورشناساني كه از  كرده و بقيه را از كتب!  سال اقتباس23أكاذيب مزبور را از كتاب 
  .تحقيق منصفانه به دورند برگرفته است

سازيم كه پژوهشهاي خاورشناسان در زندگي پيامبر  اطرنشان ميدر اينجا دوباره خ
 بايد به قرآن و گزارشهاي موثّق صحابه، بازگردد زيرا در روزگار قديم كسي از �اسالم

مورخان غيرعرب، بنگارش سيرت پيامبر نپرداخته است و اساساً ديگران، همانند صحابه 
نگاري، پس از استناد به قرآن كريم بايد  سيرهرين در بناب. ر او باخبر نبودنداز احوال وآثا

 اتكاء نمود و روشن است كه در اين زمينه، �به روايات نزديكان و ياران پيامبر
اند و با زبان و  مسلمين، به مراتب بيش از خاورشناسان غربي كوشيده و تجربه آموخته

را از سقيم تميز يعني گزارشهاي صحيح . بيان قرآن و علوم و فنون حديث آشنايي دارند
دليل و اتّهامِ  از اينرو سخن بي. شناسند  را مي1و رجال و علل احاديث دهند واسناد مي

و همچون نويسندة نويسي ساخت  توان دستماية سيره عليل فالن خاورشناس را نمي
  !بست ويران است اين خانه، از پاي: لوحانه بدان پرداخت كه  ساده» بازشناسي قرآن«

� ôô ôô yy yyϑϑϑϑ ss ssùùùù rr rr&&&& šš šš[[[[ ¢¢ ¢¢™™™™ rr rr&&&& ………… çç ççµµµµ uu uuΖΖΖΖ≈≈≈≈ uu uu‹‹‹‹ øø øø⊥⊥⊥⊥ çç çç//// 44 44’’’’ nn nn???? tt ttãããã 33 33““““ uu uuθθθθ øø øø)))) ss ss???? šš šš∅∅∅∅ ÏÏ ÏÏΒΒΒΒ «« ««!!!! $$ $$#### AA AAββββ≡≡≡≡ uu uuθθθθ ôô ôôÊÊÊÊ ÍÍ ÍÍ‘‘‘‘ uu uuρρρρ îî îî���� öö öö++++ yy yyzzzz ΠΠΠΠ rr rr&&&& ôô ôô ¨¨ ¨¨ΒΒΒΒ 

}} }}§§§§ ¢¢ ¢¢™™™™ rr rr&&&& ………… çç ççµµµµ uu uuΖΖΖΖ≈≈≈≈ uu uu‹‹‹‹ øø øø⊥⊥⊥⊥ çç çç//// 44 44’’’’ nn nn???? tt ttãããã $$$$ xx xx���� xx xx©©©© >> >>∃∃∃∃ ãã ãã���� ãã ãã____ 99 99‘‘‘‘$$$$ yy yyδδδδ uu uu‘‘‘‘$$$$ pp ppκκκκ ÷÷ ÷÷ΞΞΞΞ $$ $$$$$$ ss ssùùùù  ÏÏ ÏÏµµµµ ÎÎ ÎÎ//// ’’’’ ÎÎ ÎÎûûûû ÍÍ ÍÍ‘‘‘‘$$$$ tt ttΡΡΡΡ tt ttΛΛΛΛ ©© ©© yy yyγγγγ yy yy____ 33 33 ªª ªª!!!! $$ $$#### uu uuρρρρ ŸŸ ŸŸωωωω 
““““ ÏÏ ÏÏ‰‰‰‰ öö ööκκκκ uu uu‰‰‰‰ tt ttΠΠΠΠ öö ööθθθθ ss ss)))) øø øø9999 $$ $$#### šš šš ÏÏ ÏÏϑϑϑϑ ÎÎ ÎÎ====≈≈≈≈ ©© ©©àààà9999 $$   )109 :توبه (  � ####$$

شنودي او نهاده برتر است يا آن آيا كسي كه بنيان خويش بر تقواي خدا و خ«
گاهي گذاشت كه فروريختني است و با وي لكس كه بناي خود را بر كنارة سي

  .»كند كند؟ و خدا گروهي را كه ستمگرند هدايت نمي در آتش دوزخ سقوط مي

_________________________________________________________________________ 

  . خطاهايي است كه در سند يا متن برخي از احاديث وجود دارد»علل حديث«مقصود از  -1
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   هجري قمري1407تجريش، 

  مصطفي حسيني طباطبائي



 

  

  

  

  

  

1  
  

  هجرت
1  

عنا و تاريخساز بوده ه نظر تحقيقي، حركتي پرم ب*ثرب از مكّه به ي�هجرت پيامبر
ش، زمينة فرهنگي آن فراهم آمده و با تدبير و تأييد همراه شده و پيامدهاي است كه از پي

بهمين اعتبار، مسلمانانِ صدرِ اسالم اين حاديثة فرخنده . مثبت و باشكوهي داشته است
اجتماعي خود به منزلة سرفصلي را مبدأ تاريخ اسالمي قرار دادند و آنرا براي تحوالت 

  .برگزيدند
نظري به اين رويداد   با تنگ– مانند اكثر موارد – سال متأسفانه 23ولي نويسندة 

اند  بزرگ نگريسته و در آغاز فصل هجرت، مسلمانان ديرينه را به ناآگاهي از آنچه كرده
  : نويسد  سازد و در اين باره چنين مي متَّهم مي

رسيم كه مبدأ حوادث و  خورد گاهي به روزهائي مي رق ميتاريخ پيوسته و[
. مانند شوند و مسير تاريخ را تغيير داده در ذهن انسان جاويد مي دگرگونيهائي مي

.  م كه محمد به يثرب آمد يكي از اين روزها است622األول اكتبر سال  دوازدهم ربيع
_________________________________________________________________________ 

  .گفتند  يثرب مي�را پيش از هجرت پيامبر» مدينه« شهر -*
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اعراب (!!) بدأ تاريخ قرار دادند لوحِ اين زمان از راه حميت، هجرت را م مسلمانانِ ساده
 نالفيل نداشتند، تاريخ ميالدي نيز جز در ميان ترسايا مبدأ تاريخ صحيحي جز عام

اند  كه شجاعت كرده و به محمد ملحق شده(!!) متداول نبود پس، از راه باليدن به خويش
اند  و دو قبيلة بزرگ چون اوس و خزرج، محمد را در تحت حمايت و پناه خود گرفته

األول، اول  نهايت، آغاز سال را بجاي دوازدهم ربيع(!!) اند هجرت را مبدأ تاريخ قرار داده
كرد كه روز  در آن روزگار ابداً به مخيلة اعراب خطور نمي. محرم همان سال قرار دادند

كه (و مشتي مردم بيابانگرد (!!) هانايست در زندگاني آ سابقه األول مبدأ تحول بي  ربيع12
ر تاريخ مدنيت قدر و اعتباري نداشتند و طوائف پيشرفتة آنها خود را بدولت ايران و د

روم نزديك ساخته بودند و تقرّب به دربار كسري و امپراطور روم را ماية مباهات 
]. ن فرمانروائي خواهند يافتبر قسمت بزرگي از معمورة جها) دانستند خويش مي

  ). سال23 از كتاب 125، 124 صفحة(
پيش از آنكه دربارة اهميت هجرت و علل آن سخن بميان آيد بايد خاطرنشان سازيم 

 سال بيش از آنكه به متون تاريخي رجوع كند به پندار و گمان روي 23كه نويسنده 
لوحِ اين زمان از راه حميت، هجرت  مسلمانانِ ساده: [گويد  آورده است زيرا آنچه كه مي

 –نتيجة اين گمان است كه مسلمانان در روزگار ضعف .]. ..را مبدأ تاريخ قرار دادند
! كنند دانستند كه چه مي اند و خود نمي  به تاريخگذاري پرداخته–بدون آگهي و بصيرت 

زيرا تاريخ ! و اين ادعائي است كه بنياديش بر آب نهاده شده بلكه بر سراب تكيه دارد
ومت خليفة دوم عمربن هجري در دوران شكوه و قدرت مسلمين يعني دوران حك

خطّاب مقرر شد و در آن زمان، مسلمانان از اهميت هجرت و پيامد آن به خوبي مطّلع 
خبري مبدأ مزبور را برنگزيدند چنانكه طبري در تاريخ  لوحي و بي از روي ساده بودند و
  : نويسد  خود مي
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. ها تاريخٌ لَيس لَ كتبنكمِأتينا  تَهانَّ : رَملي ع إِريشعي األَوسومب أَبتَكَ«
  قالَ و���� اهللاولِس رثِبعمخ لِرأَ: م ه بعضُقالَ فَةِرشولم لِاسالنّرُم ععمجفَ : قالَ

عضُبلِ: م هرِهاجِمر ال :  عمرُ فقالَ���� اهللاولِس !ؤَل نُبلِخُر رِهاجِمر نَّإِ فَ����اهللا ولِس 
رَهاجِمقَرَ فَهينَ ب1 *)388تاريخ الطّبري، الجزء الثاني، صفحة . (»ل و الباطِقِّ الح  

كه از سوي عمر بن خطّاب به حكمراني در بصره منصوب (ابوموسي اشعري «يعني، 
عمر مردم را . ردرسد كه تاريخ ندا هايي از توبه ما مي نامه: به عمر نوشت ) شده بود

و . قرار داده � را از مبعث پيامبرتاريخ: براي رايزني گرد آورد، برخي از آنان گفتند 
بلكه مبدأ ! نه: عمر گفت .  آغاز كن�آنرا از زمان هجرت پيامبر: برخي ديگر گفتند 

كنيم كه ميان حق و باطل جدايي   تعيين مي�تاريخ رااز هنگام هجرت رسول خدا
  .»افكند

  : باز طبري به سند ديگر آورده است كه 

»جمعع نّ الابِطّ الخَ بنِرِمفَاس لَأَسن أَمِ : قالَم، فَهيكتُ نَومٍ يقالَ؟ فَب 
عمِ����لي ومٍن يرَ هاجر رَ و تَِ���� اهللاولُسأَك هلَأَ : ةٍسخَوفي نُ (ركِ الشِّرض 

  )391تاريخ طبري، الجزء الثّاني، صفحة . (»����رُم عهلَعفَفَ) ركِالشِّ

 روزي تاريخ را از چه: آنان پرسيد عمر بن خطّاب مردم را گردآورد و از «: يعني 

يا ( هجرت كرده و سرزمين شرك �از روزي كه پيامبر خدا:  گفت �عليبنويسيم؟ 

  .» بدين پيشنهاد جامة عمل پوشانيد�عمر. را ترك نمود آنرا بنويس) جامعة شرك
ر مورخان موافقت دارد چنانكه واقدي گفته نچه طبري گزارش كرده با اقوال ديگآ
  .است

_________________________________________________________________________ 

  . المهاجِر بفتح اول، جمع مهجر بمعناي زمان يا مكان هجرت است-*
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  1 : »ةِجرَلي الهِوا ععجمأَ فَاريخِ في التّرٌُم عشارستَاِ«

 �خواهي كرد و همگي بر هجرت پيامبر عمر از مردم دربارة تاريخ مشورت«: يعني 
  .»اتّفاق كردند

  :  آورده است محمد بن اسحق از قول شَعبيو 

  2.»ةِجرَ الهِنَاب مِطّ الخَ بنُرُم عخَرأَ«
  .» مبدأ تاريخ را از هجرت تعيين كردعمر بن خطّاب«: ييعن

و » 4السيره النبويه« در ابن كثير و 3خود» تاريخ« در يعقوبي: مورخان ديگر مانند 

در سالي كه : اند  اند و بويژه نوشته همگي بر اين قول رفته... »5الخلفاء تاريخ« در سيوطي

 مقرّر داشت چنانكه اهواز و مدائن فتح شد عمر بن خطّاب تاريخگذاري را از هجرت
  : نويسد  يعقوبي مي

 ».بتُ الكُرُم عخَر و فيها أ16َ ةِنَ في س كانَ ذلكنَّ إِ و قيلَنُدائِ المتِحتِوفَ«
  )145تاريخ اليعقوبي، المجلد الثاني، صفحة (

اند كه اين فتح در سال شانزدهم هجرت بود و در  مدائن فتح شد و گفته«: يعني 
  .»ها را تاريخ نهاد نامههمين سال عمر 
  : نويسد  و سيوطي مي

_________________________________________________________________________ 
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  .132تاريخ الخلفاء، چاپ قاهره، صفحه  -5



 خيانت در گزارش تاريخخيانت در گزارش تاريخخيانت در گزارش تاريخخيانت در گزارش تاريخ

 

20202020

»سِةِنَفي س تتِ فُةَشرَ عاألَتِح هوازو في ربيع األَ ... نُدائِ والمتِ كُلِوب 
  )132تاريخ الخلفاء، چاپ قاهره، صفحهة  (.لي عةِشورم بِةِجرَ الهِنَ مِاريخُالتّ

و در ربيع األول همان سال با  ... در سال شانزدهم، اهواز و مدائن فتح شد«: يعني 
  .» مبدأ تاريخ از هجرت تعيين شد�مشورت علي

اند كه سراسر عربستان  اسالمي را در روزگاري مقرّر داشته بنابراين، مبدأ تاريخ
رفتند تا به سرزمينهاي ديگر راه يابند و از  بتصرّف مسلمين درآمده بود و مسلمانان مي

بخوبي آگاه بودند و در » ميان حق و باطل جدايي افكند«: أهميت هجرت كه بقول عمر 
  1 *.اثر همين آگاهي آنرا بعنوان سرآغاز تاريخ جديد خود برگزيدند

! نويسي، فلسفه بافي نيست كه هر كس هر چه دلش خواست بنويسد تاريخ! آري
ر خود نويسي مدرك و مأخذ الزم دارد و در اين راه بايد رنج مطالعه وتحقيق را ب تاريخ

  .هموار كرد
است كه لوح كسي  لوحي نبوده و در حقيقت ساده سادهپس، كار مسلمانان از روي 

دربارة تاريخ بگمانش آمد بقلم آورد و هيچ پروا نكند كه  –س بِ از رطب و يا–هر چه 
  .اعتباري سخنش را نشان دهد ممكن است نقّادي، انگشت نقد بر نوشتار او نهد و بي

_________________________________________________________________________ 

 –اشته مقرّر د) نه مسلمين( و اگر ادعا كنيم كه هجرت را بعنوان سرآغاز تاريخ اسالم، خود پيامبر اكرم -*
 بايد گفت كه رسول خدا بر اهميت آن واقف بوده –اند  چنانكه مورخان از ابن شهاب زهري روايت كرده

: نحل (و به كمك وحي آنرا تعيين نموده است زيرا كه قرآن كريم هجرت را مبدأ آزادي و قدرت شمرده 
نور  (دده  وعده ظفر و پيروزي ميو پس از هجرتِ پيامبر به مدينه، پياپي به مسلمين) 100:  و نساء 41
و رويدادهاي بعد از هجرت نشان داد كه اين پيشگوييها، ).  و جز اينها9:  و صف 12:  و آل عمران 55: 

با اين همه ترديد نيست كه شيوع ورسميت . مقرون به صدق و صحبت و آگاهي و بصيرت بوده است
  . آن در ميان مسلمين شايع و مرسوم نبوده استتاريخ هجرت از زمان خليفه دوم آغاز شده و پيش از
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در : [نويسد  نويس نيز معلوم شد كه مي م ارزش و اعتبار بقية گفتار سيرهاز آنچه گفتي
األول مبدأ تحول   ربيع12كرد كه روز  آن روزگار ابداً به مخيلة اعراب خطور نمي

دانيم تاريخگذاريِ مسلمانان، سالها پس از  چرا كه مي...]! ايست در زندگاني آنها سابقه بي
  .سابقه، صورت پذيرفت تحول بياألول و بعد از آن   ربيع12

از راه باليدن به خويش كه شجاعت كرده و به : [و همچنين آنچه نوشته است كه 
اند و دو قبيلة بزرگ چون اوس و خزرج، محمد را در تحت حمايت  محمد ملحق شده
و اش از حقّ  اين سخن نيز بهره]! اند اند، هجرت را مبدأ تاريخ قرار داده و پناه خود گرفته

 و تصويب عمر �زيرا كه مبدأ تاريخ مسلمانان را به پيشنهاد علي! صواب روشن شد
بلكه از مؤمنان نخستين در ! تعيين كردند و آن دو، نه از قبيلة اوس بودند و نه از خزرج

خواستند از راه باليدن به شجاعت   و عمر مي�آمدند و اگر علي دوران مكّه بشمار مي
 را بعنوان مبدأ تاريخ انتخاب �اسبتر بود كه زمان بعثت پيامبرخود تاريخگذاري كنند من

  .نمايند تا دوران ايمان خويش را در روزگار سخت مكّه نيز بياد آورند
هجرت را مبدأ تاريخ قرار ... از راه بالدين به خويش «: ها كه  بافي وانگهي اين فلسفه

است زيرا بنا بگزارش » ر مقابل نصاجتهاد د«نه تنها دليل ندارد بلكه بمنزلة ! »اند داده
تاريخ اسالم را از هجرت آغاز كنيم بدين مناسبت «:  اين بود كه �تاريخ، پيشنهاد علي

 هلَ أَكرَتَ( جامعة شرك را ترك نمود و به جامعة توحيدي روي آورد �كه پيامبر
گيريم چرا كه  مبدأ تاريخ را از هجرت در نظر مي: و رأي عمر نيز اين بود كه ). ركِالشِّ

پس ديگر ) ل و الباطِقِّ الحينَ بقَرَفَ(هجرتِ پيامبر در ميان حقّ وباطل جدايي افكند 
  .تراشي نيست جاي پنداربافي و دليل
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  اهميت هجرت

اكنون سزاوار است از اعتبار و ارزش هجرت در فرهنگ قرآن و اسالم ياد كنيم و 
شدند و آگاهي الزم را  بزرگ آماده مينشان دهيم كه مسلمين از پيش، براي اين كار 

  .داشتند براي هجرت دريافت مي
قبل از هر چيز بايد دانست كه هجرت به مفهوم اسالمي آن، دورشدن از محيط فشار 
و اختناق و پانهادن در محيط باز و آزاد است، تا انسانِ خداپرست و متعهد بتواند در 

  . وظايف خويش عمل كندپرتو آزادي، عقايد خود را آشكار سازد و به
ترين تعاليمي است كه قرآن مجيد آن را  هجرت بمعنايي كه گذشت يكي از برجسته

بنابراين هجرت، قانوني .  جامة عمل بر آن پوشانده است�توصيه كرده و پيامبر اسالم
اي شخصي كه اتفاقاً براي پيامبر ما و ياران او  آيد نه حادثه ضروري و كلّي بشمار مي

كنيم كه قرآن مجيد هجرت را ويژة مسلمين عصر  از اين رو مالحظه مي. ه باشدپيش آمد

 و 1كند  ياد مي�ابراهيمهاي خود مثالً از هجرت   نشمرده و در برخي از سوره�پيامبر

  .آورد  و قومش از مصر بسوي فلسطين مكرّر سخن به ميان مي�موسينيز از هجرت 

ه مدينه، مسلمين بارها بوسيلة آيات قرآن  و يارانش ب�پيش از هجرتِ پيامبر اسالم
  :خوانيم  فرجام تشويق شده بودند چنانكه در سورة مكّيِ عنكبوت مي به اين حركت نيك

� yy yy““““ ÏÏ ÏÏŠŠŠŠ$$$$ tt tt7777 ÏÏ ÏÏèèèè≈≈≈≈ tt ttƒƒƒƒ tt tt ÏÏ ÏÏ%%%% ©© ©©!!!! $$ $$#### (( ((#### þþ þþθθθθ ãã ããΖΖΖΖ tt ttΒΒΒΒ#### uu uu ¨¨ ¨¨ββββ ÎÎ ÎÎ))))  ÅÅ ÅÅÌÌÌÌ öö öö‘‘‘‘ rr rr&&&& ×× ××ππππ yy yyèèèè ÅÅ ÅÅ™™™™≡≡≡≡ uu uuρρρρ }} }}‘‘‘‘≈≈≈≈ −− −−ƒƒƒƒ ÎÎ ÎÎ**** ss ssùùùù ÈÈ ÈÈββββρρρρ ßß ßß‰‰‰‰ çç çç7777 ôô ôôãããã $$ $$$$$$ ss ssùùùù �  

  )56 : عنكبوت(  
 من كه به خدا و فرستادگانش ايمان اي بندگان: مفهوم آية شريفه اين است كه 

ايد همانا زمين من پهناور است پس، به سرزميني ديگر رهسپار شويد تا در آنجا  آورده
  .بتوانيد تنها مرا بندگي كنيد

_________________________________________________________________________ 
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  : فرمايد  باز قرآن كريم در سورة مكّي زمر مي

� öö öö≅≅≅≅ èè èè%%%% ÏÏ ÏÏŠŠŠŠ$$$$ tt tt7777 ÏÏ ÏÏèèèè≈≈≈≈ tt ttƒƒƒƒ zz zzƒƒƒƒ ÏÏ ÏÏ%%%% ©© ©©!!!! $$ $$#### (( ((####θθθθ ãã ããΖΖΖΖ tt ttΒΒΒΒ#### uu uu (( ((####θθθθ àà àà)))) ®® ®®???? $$ $$#### öö ööΝΝΝΝ ää ää3333 −− −−//// uu uu‘‘‘‘ 44 44 tt tt ÏÏ ÏÏ%%%% ©© ©©#### ÏÏ ÏÏ9999 (( ((####θθθθ ãã ããΖΖΖΖ || ||¡¡¡¡ ôô ôômmmm rr rr&&&& ’’’’ ÎÎ ÎÎûûûû ÍÍ ÍÍνννν ÉÉ ÉÉ‹‹‹‹≈≈≈≈ yy yyδδδδ 

$$$$ uu uu‹‹‹‹ ÷÷ ÷÷ΡΡΡΡ ‘‘ ‘‘‰‰‰‰9999 $$ $$#### ×× ××ππππ uu uuΖΖΖΖ || ||¡¡¡¡ yy yymmmm 33 33 ÞÞ ÞÞÚÚÚÚ öö öö‘‘‘‘ rr rr&&&& uu uuρρρρ «« ««!!!! $$ $$#### îî îîππππ yy yyèèèè ÅÅ ÅÅ™™™™≡≡≡≡ uu uuρρρρ 33   )10 :زمر (  � ... 33
ايد از نافرماني  اي بندگان من كه ايمان آورده: بگو : در اينجا نيز پيام إلهي اينست كه 

اند پاداش نيكي خواهد  خداوندگارتان پرهيز كنيد، براي كسانيكه در اين دنيا نيكي كرده
  ... .فراخ و پهناور است) براي اينكه آزادانه به نيكوكاري بپردازيد(د و زمين خدا بو

  :انيم خو همچنين در سورة مباركة نحل مي

� tt tt ÏÏ ÏÏ%%%% ©© ©©!!!! $$ $$#### uu uuρρρρ (( ((####ρρρρ ãã ãã���� yy yy____$$$$ yy yyδδδδ ’’’’ ÎÎ ÎÎûûûû «« ««!!!! $$ $$#### .. .. ÏÏ ÏÏΒΒΒΒ ÏÏ ÏÏ‰‰‰‰ ÷÷ ÷÷èèèè tt tt//// $$$$ tt ttΒΒΒΒ (( ((####θθθθ çç ççΗΗΗΗ ÍÍ ÍÍ>>>> àà ààßßßß öö ööΝΝΝΝ ßß ßßγγγγ ¨¨ ¨¨ΖΖΖΖ ss ss;;;; ÈÈ ÈÈ hh hhθθθθ tt tt7777 ãã ããΨΨΨΨ ss ss9999 ’’’’ ÎÎ ÎÎûûûû $$$$ uu uu‹‹‹‹ ÷÷ ÷÷ΡΡΡΡ ‘‘ ‘‘‰‰‰‰9999 $$ $$#### 

ZZ ZZππππ uu uuΖΖΖΖ || ||¡¡¡¡ yy yymmmm (( (( ãã ãã���� ôô ôô____ VV VV{{{{ uu uuρρρρ ÍÍ ÍÍοοοο tt tt���� ÅÅ ÅÅzzzz FF FFψψψψ $$ $$#### çç çç���� tt tt9999 øø øø.... rr rr&&&& 44   )41 :نحل (  � ... 44
 همانا جايگاهي – پس از آنكه ستم ديدند –كسانيكه براي خدا هجرت كردند «

  .»...نيكو در دنيا به آنان دهيم و پاداش آخرتشان بزرگتر است
 مسلمانان را به –هاي مدني نيز ادامه يافته   كه در سوره–مفاد اين آيات كريمه 

بخشيد  كرد و به آنها اميد مي  تشويق ميحركت از محيط پراختناق و آكنده از فشار مكّه،
تر و  اي بهتر و محيطي آسوده كه عالوه بر پاداش عالي آخرت، در همين زندگي از آينده

  : قدرتي بيشتر برخوردار خواهند شد چنانكه در سورة مدني نساء نيز آمده است 

�  tt ttΒΒΒΒ uu uuρρρρ öö öö���� ÅÅ ÅÅ____$$$$ pp ppκκκκ çç çç‰‰‰‰ ’’’’ ÎÎ ÎÎûûûû ÈÈ ÈÈ≅≅≅≅‹‹‹‹ ÎÎ ÎÎ6666 yy yy™™™™ «« ««!!!! $$ $$#### ôô ôô‰‰‰‰ ÅÅ ÅÅgggg ss ss†††† ’’’’ ÎÎ ÎÎûûûû ÇÇ ÇÇÚÚÚÚ öö öö‘‘‘‘ FF FF{{{{ $$ $$#### $$$$ VV VVϑϑϑϑ xx xxîîîî≡≡≡≡ tt tt���� ãã ããΒΒΒΒ #### ZZ ZZ����++++ ÏÏ ÏÏWWWW xx xx.... ZZ ZZππππ yy yyèèèè yy yy™™™™ uu uuρρρρ ... �  

  )100 :نساء (  
جوالنگاه بسيار و ) پهناور خدا(كسي كه در راه خدا هجرت كند، در زمين «

  .»...گشايشي از تنگناها خواهد يافت
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آزادي و سپس تالش در راه آرمانهاي مقدس، از بزرگترين نعمتهايي است كه 
به تأييد خدا فراهم آورده هجرت با خود بهمراه داشته و اسباب پيروزي مسلمين را 

  .است
كنند و  دانستند كه چه مي مسلمانان، باايمان به اين تعاليم هجرت كردند بنابراين مي

هاي گوناگونِ مكّي از  رسند بويژه كه در سوره اميدوار بودند كه به قدرت و شكوه مي
ت آمده پشتيباني خداوند و پيروزي نهايي آنها سخن رفته بود چنانكه در سورة صافّا

  : است 

� ¨¨ ¨¨ββββ ÎÎ ÎÎ)))) uu uuρρρρ $$$$ tt ttΡΡΡΡ yy yy‰‰‰‰ΖΖΖΖ ãã ãã____ ãã ããΝΝΝΝ ßß ßßγγγγ ss ss9999 tt ttββββθθθθ çç çç7777 ÎÎ ÎÎ====≈≈≈≈ tt ttóóóó øø øø9999 $$   )173 :صافات (  � ####$$
  .»ترديد پيروزند همانا، سپاه ما بي«

  : خوانيم  و نيز در سورة روم مي

� šš ššχχχχ%%%% xx xx.... uu uuρρρρ $$$$ ˆˆ ˆˆ)))) yy yymmmm $$$$ oo ooΨΨΨΨ øø øø‹‹‹‹ nn nn==== tt ttãããã çç çç���� óó óóÇÇÇÇ nn nnΣΣΣΣ tt tt ÏÏ ÏÏΖΖΖΖ ÏÏ ÏÏΒΒΒΒ ÷÷ ÷÷σσσσ ßß ßßϑϑϑϑ øø øø9999 $$   )47 :روم (  � ####$$
  .»ه گرفتيمهدنان حقّي بود كه ما برعياري مؤم«

  : رة مؤمن آمده است و همچنين در سو

  )51: مؤمن ( � إنّا لَنَنْصرُ رسلَنا والَّذينَ آمنُوا فِي الْحياةِ الدنْيا و يوم يقُوم األشْهاد �
ما فرستادگان خود و مؤمنان را در زندگاني دنيا و روزيكه گواهان قيام كنند «
  .»كنيم ياري مي) يعني روز رستاخير(

  : خوانيم  ي قمر ميو باألخره در سورة مكّ

� ãã ããΠΠΠΠ tt tt““““ öö ööκκκκ ßß ßßCCCC yy yy™™™™ ßß ßßìììì ôô ôôϑϑϑϑ pp ppgggg øø øø:::: $$ $$#### tt ttββββθθθθ —— ——9999 uu uuθθθθ ãã ããƒƒƒƒ uu uuρρρρ tt tt���� çç çç//// ‘‘ ‘‘$$$$!!!! $$   )45 :قمر (  � ####$$
  .»خورند و پشت خواهند كرد  بزودي شكست مي) كافران(اين گروه «

آري، هجرت مسلمين با چنين اميدي همراه بود و البتّه اميد مقدس و درستي هم بود 
  .كه به تحقّق پيوست
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مانان بلكه در بين اقوام ديگر نيز منشأ قدرت و ماية هجرت نه تنها درميان مسل
ها قومي مهاجر بودند كه به پديدآوردن  پيشروي شده است مثالً در مشرق زمين، آريايي

حكومت و تمدن ايراني نائل آمدند و يا در قرون اخير، مهاجراني كه از اروپا بسوي 
ند جز آنكه هجرت اسالمي، اي در ميان نهاد امريكا حركت كردند تمدن وسيع و تازه

اندوزي  بنابر تعليم اسالم، براي مال. بلحاظ هدف از اين قبيل مهاجرتها ممتاز بوده است
خدا يعني إقامة آئين و إشاعة شريعت وي  جويي نبايدهجرت كرد بلكه براي و سلطه

بايد حركت نمود هرچند ممكن است ثروت و دولت نيز در پي حركت مزبور بيايد ولي 
بدين . شود  اصلي و هدف نهايي براي مهاجرِ مسلمان، جلب رضاي خدا شمرده مينظر

  به اهداف معنوي: »اول اقوام و تسلّط بر سرزمينهاچپ«صورت اسالم، هدف هجرت را از 
  :  فرمود �برگرداند چنانكه رسول خدا

 ي اهللاِ إلَهتُجرَت هِن كانَموي فَ ما نَيءٍ امرِلِّكُلِو) ياتِالنِّبِ (ةِيالنّ بِعمالُما األَنَّإِ«
تُجرَهِ فَهِسولِو راهللاِ يلَ إِههسولِ و ر .تُجرَهِ تكانَ نو مإلَه ي دنيا يةٍأَو امرَها أَصيب 

 و مسند 1صحيح بخاري، جز اول، صفحة !. (»يهِلَ إِرَي ما هاجلَإِ هتُجرَهِها فَجوزَيتَ

  )25مد بن حنبل، جزء اول، صفحة ، و مسند اح9طيالسي، چاپ لبنان، صفحة 
جز اين نيست كه اعمال وابسته به نيت است و هر كس متناسب با آنچه نيت «: يعني 

بنابراين كسي كه بسوي خدا و رسولش هجرت كند البتّه هجرت او . كرده نصيب دارد
دنيا يا براي زني كه ) مال(شود و كسي كه به خاطر  بسوي خدا و رسولش محسوب مي

 و  وي ازدواج كند راه هجرت در يپش گيرد در اين صورت هجرت وي بسوي آن مالبا 
  !.»آيد زن بشمار مي

پس مسلمانان، اميد وصول به آسايش و قدرت و پيروزي داشتند ولي آنرا براي خدا 
خواستند چنانكه قرآن كريم پيش از آنكه مهاجرانِ صدر اسالم  و اجراي فرمانهاي او مي

  : كند  بيني و توصيف مي آيندة ايشان را بدين گونه يپشبه قدرت برسند، 
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گفتند صاحب اختيار ما فقط   جز آنكه مي–هاي خويش بنا حق  آنانكه از خانه«

  ... بيرون رانده شدند–خدا است 

دارند و  همان كساني كه در زمين به ايشان امكان و استقرار دهيم نماز بر پا مي
از زشتكاري  دهند و ردازند و ديگران را به كار پسنديده فرمان ميپ زكات مي

  .»دارند و سرانجامِ همة كارها از آنِ خدا است بازمي
ي ونه تنها هجرت اسالمي بلكه جهاد اسالمي نيز براي خدا و در راه اهداف معن

بوده ) ...جهاد آزاديبخش، دفاع از حيثيت ديني، دفاع از جان و مال مسلمانان: مانند (
طلبي در آن  جويي و قدرت است و بمحض آنكه رنگ دنيوي بخود بگيرد و نيت سلطه

رود و از  آيد بيرون مي نفوذ كند از صورت حقيقي خود كه نوعي عبادت بشمار مي
چنانكه شرح ... دهند  را از دست مي» شهيد«شود و مقتولين جنگ، عنوان  اسالم جدا مي
  .آن خواهد آمد
 به يثرب هجرت كند دو گروه از مسلمانان را از �پيامبر بزرگ اسالمكه پيش از آن

بنابراين، هجرت، عالوه . آميز و مثبت بود نكار، موفقيتيفرستاد و نتيجة ا» حبشه«مكّه به 
بر آنكه بلحاظ فرهنگي در ميان مسلمين تبليغ شد در مرحلة عمل نيز چهره موفّق خود 

بعالوه، . آيد مقدمه بشمار نمي ي و بيگهاني وگريز دفعه هيچ وجه فرار نارا نشان داد و ب
ه مدينه بصورت ديگري نيز  را بان بتدريج مقدمات هجرت مسلمان�پيامبر بزرگوار

آمدند به اسالم  اهالي آن شهر را كه براي ديدار كعبه به مكّه مي يساخت يعن فراهم مي
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 � بطوري كه پيامبر1گرفت مان ميخواند و از آنها در دفاع از اسالم و مسلمين پي فرا مي
 همانگونه كه در –چون به مدينه هجرت كرد شهر مزبور كامالً آمادة استقبال از او بود و 

  : به قول طبري –وم از اين كتاب آورديم دبخش 

  !» اهللاِسولِن ر مِكرٌ و فيها ذِالّ إِنصارِ األَورِن د مِ داربقَم تَلَفَ«
 سخن �انصار نماند مگر آنكه در آنجا از رسول خداهاي  اي از خانه هيچ خانه«
  .»رفت مي

آميز   آهسته رهسپار مدينه شدند و مورد پذيرايي گرم و محبت پس مسلمانان، آهسته
ها قرار گرفتند، قرآن كريم از اين استقبال برادرانه و فداكارانه بدين صورت ياد  مدني
  : كند  مي
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و كساني را كه اند  آنانكه پيش از مهاجران در سراي هجرت و ايمان جاي گرفته«

دارند واز آنچه به مهاجران داده شود در  بسوي ايشان هجرت كردند دوست مي
 مقدم – هر چند نيازمند باشند –ها را بر خود نيابند و آ دلهاي خود رشكي نمي

  .»...دارند مي
اين هجرت يكي از پاكترين و زيباترين .  رسيد�آنگاه نوبت به هجرت پيامبر

 برعكس بسياري از رهبران، �ريخ به خود ديده زيرا پيامبر اسالمهايي است كه تا حركت
ر ميان دبه محض احساس خطر، پيش از پيروانش از دام بال نگريخت و آنها را 

_________________________________________________________________________ 

 نگاه 366 و نيز به تاريخ طبري، جزء ثاني، صفحه 128 و 127به بخش دوم از همين كتاب، صفحه  -1
  .كنيد
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ها رها نكرد بلكه پس از حركت مهاجران به مدينه تصميم به هجرت  مشكالت و سختي

  :نويسد   در طبقات ميابن سعدگرفت چنانكه 

و  أَوسحب مونٌفتُم و أَيلِ عكر وبوب و أَِِ���� اهللاِسولُ رالّم إِنه مِةَكَّم بِبقَم يلَفَ«
مو ضَ أَريضعيف1.»وجرُ الخُنِ ع  

بعالوه، برخالف بسياري از رهبران، اموالي را كه به رسم امانت نزد وي سپرده بودند 
هاي مردم  تا سپرده را درمكّه گذاشت �غنيمت نشمرد و به همراه خود نبرد بلكه علي

  .را بدانان باز گرداند در حالي كه همة آن مردم از پيروان وي نبودند
  : نويسند  ابن هشام در سيرة معروف خود و طبري در تاريخش مي

 فلَّخَتَن ي أَهرَم أَ وهِوجِرُخُ بِهرَخبني أَغَلَ فيما ب���� اهللاسولَ رفَإِنَّ:  يلِا عمأَ«
بعدبِه حتّةَكَّم ؤَي يديع اهللاسولِن ر ����دائِ الوت عِتي كانَ الَّعنداسِلنّ لِه .كانَو 
لَ���� اهللاسولُر بِيس أَةَكَّم حعِد ندشَ ه يء يالّ إِيهِلَخشي عضَ وععِه ندلِ ،ه علَما يم 
 و تاريخ الطبري، الجزء 485السيره النبويه، القسم األول، صفحه  (2.»هِتِمانَ و أَهِدقِن صِمِ

  )378الثّاني، صفحة 
 او را دربارة خروج خود از مكّه � بنابر آنچه به ما رسيده، پيامبر�اما علي«: يعني 

هاي مردم را كه نزد پيامبر  آگاه كرد و دستور داد كه پس از وي در مكّه بازماند تا سپرده
د كه مالي نزد خود داشته و بر آن و در مكّه هيچكس نبو. بود از طرف او بدانها بپردازد

_________________________________________________________________________ 

 برخي كه محبوس يا بيمار يا ناتوان  و ابوبكر و علي و�در مكّه از مسلمانان جز رسول خدا«: يعني  -1
  .»از سفر بودند كسي باقي نماند

 فعرَما ي لِِ���� اهللاسولِ رند عِهعضَ وإالّ(... : در تاريخ طبري، عبارت اخير بدين صورت آمده است  -2
  .)هِتِمانَ و أَهِدقِن صِمِ
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نهاد از آنرو كه راستي و امانتداري وي بر   مي�بيمناك باشد مگر كه آنرا نزد رسول خدا
  1.»همه معلوم بود

آنگاه پيامبر به اتّفاق ابوبكر رهسپار مدينه شد و چون دشمنان در تعقيب او برآمدند 
 لحظه كه دشمن بكنار غار در غار ثور پنهان گشت و بگزارش قرآن كريم در همان

  : رسيده بود به يار سفرش با دلي استوار گفت 

� ŸŸ ŸŸωωωω ÷÷ ÷÷ββββ tt tt““““ øø øøtttt rr rrBBBB 77 77χχχχ ÎÎ ÎÎ)))) ©© ©©!!!! $$ $$#### $$$$ oo ooΨΨΨΨ yy yyèèèè tt ttΒΒΒΒ ((   )40 :توبه (  � ))
  .»اندوه مخور كه خدا پشتيبان ما است«

 پيامبر خود و يار غار او را از گزند دشمن محفوظ 2آميزي و خدا نيز بصورت اعجاز
  .دداشت تا به شهر مدينه پاي نهادن

بنابر آنچه گفته شد هجرت، قانوني كلّي و خردپذير است چرا كه در محيط اختناق و 
هاي ماديِ خويش صرفنظر نكند و راه هجرت را در پيش  فشار اگر كسي از وابستگي

و در برابر مخالفان خود دم بر نياورد  نگيرد، ناچار بايد سكوت و خاموشي پيشه گيرد
تار قرار گيرد، چنين كسي در حقيقت راضي شده تا در مبادا مورد آزار يا حبس و كش

  .و اثري از افكار و اهداف عالي او باقي نماند از ميان برود محيط مزبور بپوسد و
و يا آنكه بايد شيوة منافقان پيش گيرد و با قدرت باطل از در سازش درآيد و بدين 

  .صورت شاهد قرباني عقايد و آرمانهاي مقدس خود باشد
 و چه بسا مهاجران 3شود ت تنها راهي است كه ماية بقاء و پايداري حق ميپس هجر

طلب بتوانند از خارج، با زورگويي و ستمگري جباران بهتر مقابله كنند ومحيط بسته  حق
_________________________________________________________________________ 

هاي مردم را بدانها  ند و سپردهروز در مكّه ما  سه شبانه�بنابر آنچه طبري در تاريخ آورده، علي -1
  ).382تاريخ الطّبري، الجزء الثّاني، صفحه ( پيوست �برگرداند و سپس به پيامبر

  . از بخش دوم همين كتاب نگاه كنيد137به پاورقي صفحه  -2
  : به قول سعدي شيراز  -3
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 همينراه را به زيباترين �كه پيامبر اسالمرا بتدريج باز نمايند و بر آن غالب شوند چنان
  .صورت پيمود

ا آگاهي از اهميت اين حركت كه ماية جدايي حقّ از باطل و غلبة بر مسلمانان نيز ب
آن شد هجرت را بعنوان مبدأ تاريخ اسالمي برگزيدند و با اين حسن انتخاب، قانون پر 
اهميت هجرت را همواره درمعرض نظر و فرار راه مصلحان وانقالبيون عالم قرار دادند 

  .ه پيروزي بر دشمنان آزادي و عدالت را بسپرند را�تا با سرمشق از پيامبر بزرگ اسالم
 �نويس تازه با چه تعبير موهني از هجرت پيامبر اسالم اينك مالحظه كنيد كه سيره

  !كوشد تا كار بزرگ او و پيروانش را كوچك و بي اهميت جلوه دهد كند ومي يادمي
عرابست كه اي به ناحية ديگر از امور متداول أ از ناحيه كردن كوچ: [نويسد  مي

جزيرة عربستان است به شمال پس از شكستن  مهمترين آنها مهاجرت اقوام جنوبي شبه
  (!!)سد مĤرب
(!!) اهميت اي بود كوچك و بي كردن محمد و يارانش از مكّه به يثرب حادثه كوچ

  .اي بسيار كم شامل عده
ميت مصدر اه گريزي بد از بدرفتاري مشركان قريش، ولي همين مهاجرت ظاهراً بي

  ... . تحولي كه در ظرف ده سال انجام گرفت –رود  تحول بزرگي بشمار مي
. شود گيرد و به حادثة بزرگي منتهي مي گاهي حوادث كوچك پشت سر هم قرار مي

انقالب بزرگ : شود  هاي بسياري در تاريخ تحوالت بشري از اين قبيل ديده مي نمونه
  )126 و 125صفحة (!!)]. (ن به ايرانفرانسه، انقالب روسيه، هجوم مغوال

  
                                                                                                                                                    

  سعد يا حب وطن گرچه حديثي است صحيح
  

  !نتوان مرد بخواري كه من اينجا زادم  
  

  :  را ترجمه نموده كه فرموده است �گويي اين بيتِ سعدي، شعر منسوبِ به اميرالمؤمنين علي
  هِقامِن م مِه لَيرٌتي خَ الفَوتمفَ

  

  دِ و حاسِ واشٍينَ بوانٍ هدارٍبِ  
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و سرازيرشدن » سد مĤرب«كردن قبائل يمني به شمال كه بر اثر شكستن  آيا كوچ
 رخ داد باهجرت هدفدار و هنرمندانة پيامبر و يارانش قابل قياس است؟ 1 *سيلي ويرانگر

 –هاي خدا  ههاي فكري و ايماني آن فراهم آمده و با وعد زمينه هجرتي كه از مدتها پيش
:  سال 23ن شده بود؟ هجرتي كه به اعتراف نويسندة ي قر–مبني بر پيروزي مهاجران 

نويس ادعا  ؟ آيا چنين هجرتي آنگونه كه سيره»رود مصدر تحول بزرگي بشمار مي«
  !بود؟» اهميت اي كوچك و بي حادثه«: د نك مي

 قدرت و زيبايي حقيقت اين است كه آدمي چون نفسي حقير داشت و روح او از
كند و زيباييهاي معنوي و  ور نبود، در برابر حوادث با شكوه احساس عظمت نمي بهره

 سنخيت �يابدبويژه كسانيكه با ارواح انبياء لطائف امور را چنانكه شايسته است درنمي
بينند و همچون  و تناسبي ندارند، كمال و زيبايي را در حركات و نهضتهاي پيامبران نمي

در يك ترازو » هجوم مغوالن به ايران« سال، هجرت پيامبر اسالم را با مقدمة 23دة نويسن
  !نهند مي

   :حافظ بقول 
وي دوست دل دشمنان چه ز ر

  ابد؟دري
  

چراغ مرده كجا، شمع آفتاب   
  كجا؟

  
اين درست است كه گاهي در تاريخ، رويدادهاي كور و جزئي پيش آمده و بر رويهم 

 و �ه است ولي مقايسة اين رويدادها با هجرت رسول خداحادثة بزرگي را ساخت

_________________________________________________________________________ 
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öö ööΝΝΝΝ ÍÍ ÍÍκκκκ öö ööCCCC nn nn==== tt ttãããã ŸŸ ŸŸ≅≅≅≅ øø øø‹‹‹‹ yy yy™™™™ ÇÇ ÇÇΠΠΠΠ ÌÌ ÌÌ���� yy yyèèèè øø øø9999 $$ $$####...  �  



 خيانت در گزارش تاريخخيانت در گزارش تاريخخيانت در گزارش تاريخخيانت در گزارش تاريخ

 

32323232

شود چرا كه حوادث مزبور گام به گام از روي  الفارق شمرده مي پيامدهاي آن، قياسي مع
بصيرت و تدبير پيش رفته و حتّي از آغاز كار، پيروزي نهايي پيامبر بروشني پيشگويي 

  .شده است
 أبوجهل و أبولهب و همفكرانشان هم پيامبر اسالم و مسلمين كه جاي خود داشتند،

د و براي آنها بسيار ده  كليد فتح را بدست او مي�دانستند كه هجرت محمدي مي

 با يكديگر كامالً به ةدوالنَّدارو بر سر اين موضوع در شوراي ! شود خطرناك تمام مي

خانة پيامبر اي را برگزينند تا شبانه به  توافق رسيدند و ازهمين رو تصميم گرفتند عده
  .ريخته و او را از پاي درآورند ولي خدا مكر آنان را تباه ساخت

  : نويسد   در طبقات ميمحمد بن سعد

 طفالَ و األَيرارِوا الذُّلُمدح قَ- ���� اهللاسولِ رصحاب أَكونَشرِي المأَا رملَ«
 وجرُوا خُخافُ فَأسٍ و بةٍلقَ حهلِ أَومٍ قَ وةٍنع مها دارنَّوا أَفُرَ عجِزرالخَ ووسِلي األَإِ
اجتَ فَ���� اهللاسولِرمالنَّوا في دارِع و لَةِدو ف أَلَّخَتَم يحيِأ الرَّهلِن أَ مِدجي الحِ و
  )153 الجزء األول، صفحة الطّبقات الكبري،. (» ...هِمرِوا في أَروشاتَيم لِنهمِ

) ديار(فرزندان و كودكان خود را به  �چون مشركان ديدند كه ياران پيامبر«: يعني 
كند و  برند دانستند آنجا سرايي است كه تعرّض ايشان را دفع مي أوس و خزرج مي

 به هراس �رفتن پيامبر منزلگاه كساني است كه مرد ميدان كارزارند، بدين سبب از بيرون
احبنظران و گرد آمدند و كسي از ص) كه محلّ مشورت آنان بود(افتادند و در دارالنّدوه 

خردمندان ايشان از حضور در اين مجلس تخلّف نكرد، تا آنكه در كار پيامبر به رايزني 
  .»...با يكديگر بپردازند 

  : خوانيم  دنبالة اين مشورت را از قول ابن هشام و طبري چنين مي
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ا نّ ع2جخرَذا أَإِ ف1َناالدِن بِ مِهينفِنَنا فَرِظه أَينِن ب مِهجخرِنُ: م نه مِلَ قائِقالَ«
نا و مرَحنا أَصلَأَفَ! نهنا مِغرَفَا ونّ عذا غاب إِقع وَيثُالح وبه ذَينَبالي أَ ما نُاهللاِوفَ
  . تما كانَنا كَتَلفَاُ

  وهِديثِ حسنَوا حرَم تَلَ، أَيٍأرَم بِكُما هذا لَ! 3اهللاِالو : يجدِ النَّيخُ الشَّقالَفَ
حةَالولَ و غَهِقِنطِ مبتهبِجالِ الرِّلوبِلي قُ ع أتما يو فَ لَاهللاِي به؟ وم ذلِلتُعما ك 
ي تّ حهِديثِ وحهِولِقَ ن مِكذلِم بِيهِلَ عبغلِي فَبِرَ العنَ مِيلي ح علَّحِن يأَ 4منتُمِأَ
تابِيعوهثُيهِلَ ع ميكُلَم إِهِبِسيرُ يتّم حف5َكمدِالم في بِكُأَطَي ي م من كُمرَ أَمكُذَأخُي
بويه، اثر ابن يره النّالس. (» هذايرَ غَأياً ر فيه6ِاروبد! رادم ما أَكُ بِلُفع يمم ثُيكُيدِأَ

  )371الجزء الثاني، صفحة  و تاريخ الطّبري، 482هشام، القسم األول، صفحة 
رانيم و او را از ديارمان دور  يمحمد را از ميان خود م: يكي از ايشان گفت «: يعني 

همينكه از ! افتد رود و در چه سرزميني مي كنيم وديگر ما را باك نيست كه به كجا مي مي
آنگاه به اصالح امر خود )! ما را كافي است(نظر ما پنهان ماند و از كار او بياسوديم 

  .ماند پردازيم و ألفت ديرينة ما چنانكه بود، برقرار مي مي

_________________________________________________________________________ 

  آمده است) بلدنا(در تاريخ طبري  -1
  .ضبط كرده) خرج(طبري  -2
  .نقل شده است) واهللا(در طبري  -3
  .گزارش شده) ماأمنت(در طبري  -4
  .حذف شده است) في بالدكم(در طبري  -5
  .ضبط كرده است) أديروا(طبري  -6
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نه به خدا اين رأي درست :  كه در آن مجلس حضور داشت گفت 1شيخي نجدي
يابيد كه با آنچه آورده  بينيد؟ آيا در نمي  حسن سخن و شيريني گفتارش را نمينيست آيا

به خدا سوگند اگر او را از مكّه برانيد خاطرآسوده ! بر دلهاي مردم چيره شده است
ارش بر آنها تسلّط يابد تا آنكه او را مداريد كه بر جماعتي از عرب فرود آيد و با گفت

و كار ! پيروي كنند آنگاه همه را به سراغ شما آورد و در سرزمين خودتان لگدمالتان كند
دربارة او نقشة ديگري . خواهد با شما بكند شما را از دستتان بدر آورد و سپس آنچه مي

  .»بيانديشيد
 ماجرا را بازگو كرده و در پي همين)  از سورة انفال30ذيل آية (طبري در تفسيرش 

.  هذايرَ غَأياًا رروانظُ فَاهللاِ وقَدوا صقالُ: نويسد كه   ميعبداهللا بن عباسآن از قول 

گويد، رأي ديگري جز اين را در  به خدا اين شيخ راست مي: همة اهل مجلس گفتند 
  . را به قتل رسانند�آنگاه مصمم شدند تا پيامبر. نظر گيريد
ه بود چنانكه دهميت هجرت در آن روزگار بر دوست و دشمن پنهان نمانپس، ا

نگار تازه  بنابراين، ماية شگفتي است كه سيره. گران تاريخ پوشيده نيست امروز بر نظّاره
سازي را در رديف يكي از مقدمات  چگونه به خود اجازه داده تا چنين رويداد سرنوشت

  !قالب فرانسه و روسيه بشمار آورداهميت در يورش مغول و يا در ان بي
ادعائي نموده كه نه با نظر پيامبر موافقت دارد و نه ! انصاف در واقع، نويسندة خوش

نه مورخي در گذشته بدان گراييده و نه محقّقي در اين روزگار ! با رأي آن شيخ نابكار
دازي و ابتذال كشيده پذيرد، گويا شدت دلبستگي به ابتكار، آن جناب را به خيالپر آنرا مي
  .است

_________________________________________________________________________ 

صفت  اند و بهتر آن است كه او را آدمي شيطان شمرده! نما ن ما، شيطاني آدمرا مورخا) پيرمرد(اين شيخ  -1
  .بشمار آوريم



  هجرتهجرتهجرتهجرت

 

35353535

بهره » تحقيق متواضعانه«، اندكي از »بيني خود بزرگ«بجاي !  نوآوراناين گونهكاش 

 را آويزة سعدي، گفتار �گفتن از مقام واالي خاتم پيامبران گرفتند و بويژه در سخن مي

  !»ي بود بايد نمود باندازه«: دادند كه گفت  گوش قرار مي

شمارد بايد توجه داشت كه  ان كه نويسنده آنها را اندك ميأما دربارة عدة مهاجر
نهادن درمحيط آزاد براي تبليغ  اهميت هجرت بلحاظ استقرار جامعة توحيدي و گام

ودعوت بود كه خود ماية جلب گروهي از قبائل عرب شد و بر عدة مهاجران مكّه و 
ن حركتهاي رد و در چنيمسلمانان مدينه افزود و اهرم قدرت را بسوي آنان متمايل ك

ت و ارقام نميتاريخسازي، مبناي اهميت و احوال نيز  ت را بر كمينهند بلكه بر كيفي

  : و بقول قرآن كريم » ...د بكار سياهي لشكر نياي«:  كه در همه جا دارند استوار مي

� ΝΝΝΝ ŸŸ ŸŸ2222  ÏÏ ÏÏ ii iiΒΒΒΒ 77 77ππππ tt tt⁄⁄⁄⁄ ÏÏ ÏÏùùùù AA AA'''' ss ss####ŠŠŠŠ ÎÎ ÎÎ==== ss ss%%%% ôô ôôMMMM tt tt7777 nn nn==== xx xxîîîî ZZ ZZππππ tt tt⁄⁄⁄⁄ ÏÏ ÏÏùùùù OO OOοοοο uu uu����++++ ÏÏ ÏÏWWWW ŸŸ ŸŸ2222 ÈÈ ÈÈββββ øø øøŒŒŒŒ ÎÎ ÎÎ**** ÎÎ ÎÎ//// «« ««!!!! $$ $$#### 33   )249 :ه بقر(  � 33
  .»چه بسا گروهي اندك كه به إذن خدا بر گروهي بسيار پيروز شدند«

نويس هم به قدرت و كارايي مسلمانان پس از هجرت اعتراف نموده و  و خود سيره
ه، گاهي آشكار، گاهي بعنوان نمخفياجماعت قليلي كه گاهي : [نويسد  در اين باره مي

ترك كرده و به محمد ملحق شدند، پس از ده فرار و گاهي بعنوان سير وسياحت مكّه را 
مكّه را فتح كردند، تمام مخالفان خود را بزانو درآوردند، خدايان آنها را درهم (!!) سال

سران  شكستند و اساس توليت كعبه را كه با قريش بود و مصدر عزّت و تشخُّص و تنعم
  )125صفحة ...]. (آنها بود از بيخ و بن بركندند

فاتحان مكّه همان مهاجراني : سخن را بايد اصالح كرد و بر آن افزود كه البتّه اين 
نبودند كه پس از هجرت پيامبر بدو ملحق شدند زيرا چنانكه پيش ازاين گذشت عمدة 

  . به مدينه پيوسته بودند�مهاجران، قبل از رسول خدا
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، ةينَزَر، مفام، غِسلَأَفاتحان مكّه عالوه بر مهاجران مكّي و انصار مدني، قبائل 
جأَةينَه ،شجنيع، ب نه ده سال پس از ( كه در رمضان سال هشتم هجري 1 بودنديملَس

 بدين فتح شكوهمند تقريباً بدون جنگ و خونريزي نائل آمدند و بجاي آنكه ً(هجرت
 عفوعمومي را به آنان ابالغ كردند �دشمنان را از دم تيغ بگذارند، بفرمان رسول خدا

توزي كه حتّي پس از هجرت هم او را  پيامبر ارجمندشان در برابر دشمنِ كينهزيرا ديدند 

 : فوسخي ي أَما قالَم كَكُلَ َقولُي أَنّإِفَ«: آسوده نگذاشت با كمال بزرگواري فرمود 
األثر، المجلّد   و عيون6تاريخ اليعقوبي، المجلّد الثّاني، صفحة  (.»وم اليميكُلَ عريبثالتَ

  ).168، صفحة الثّاني
امروز :  به برادرانش گفت �گويم كه يوسف من همان سخني را به شما مي«يعني، 

  .»...سرزنشي بر شما نيست
بدينسان، مسلمانان قدرت را با رحمت درآميختند و عالوه بر فتح مكّه، دلهاي مردم 

  .مكّه را نيز فتح كردند
  

  !اميد به ايمان رؤسا و أشراف

كند،  زم برخوردار نيست و سخن را بدون ضرورت تكرار مي سال از نظم ال23كتاب 
بعنوان نمونه در ميان فصل هجرت پس از ذكر حركت مسلمانان به مدينه، دوباره به 

كند و مقدمات هجرت به مدينه را  گردد و از سفر مسلمين به حبشه ياد مي گذشته باز مي
بپيماييم وكجروي نويسنده را در اين را ! ما ميل نداريم اين راه ارتجاعي. نمايد تكرار مي

_________________________________________________________________________ 

سيره ابن هشام، «اند به  عدد مسلماناني را كه رهسپار فتح مكّه شدند بالغ بر ده هزار نفر ضبط كرده -1
  .نگاه كنيد» 400القسم الثاني، صفحه 
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ايم با وجود اين، سه ادعاء در اينجا وجود دارد كه نبايد بدون  باره قبالً خاطرنشان ساخته
  .پاسخ بماند

  : نويسد  نگار جديد مي  آنكه سيرهنخستادعاي 

يش مواجه شده شايد در بدو امر خالفت سران قرمحمد دعوتي را شروع كرد و با م[
كرد دعوت وي كه بنياني خردپسند دارد و شبيه دو ديانت ديگر سامي است  يتصور نم

به اين نكتة مهم كه پيشرفت (!!) با چنان لجاج و عناد روبرو شود، بواسطة عدم توجه
صفحة ]!. (ش و تنعم رؤساي آن طايفه خواهد شددعوت، مستلزم خاتمة سيادت قري

126(  
دانست كه با مخالفت سران قريش مواجه  نمي در اوائل دعوت �اين ادعا كه پيامبر

  .شود، از چند جهت مردود است مي

 روحية عرب و روش آنها را �نگار اعتراف كرده كه پيامبر اسالم خود سيره : أوالً

حضرت محمد به [: نويسد   از كتابش مي62شناخت چنانكه در صفحة  بخوبي مي
توانست تصور كند   نمي� چگونه پيامبربنابراين. ]خوي و روش آنها كامالً آشنا بود

كه پيشرفتِ دعوت او با منافع سران قريش برخورد دارد و همين امر مانع از ايمان آنها 
  !شود؟ مي

هاي نخستين كه در مكّه آمده با رؤساي ثروتمند و  قرآن كريم از همان سوره : ثانياً

   : خوانيم متكبر قريش روي مخالفت نشان داده است چنانكه مي

� ×× ××≅≅≅≅ ÷÷ ÷÷ƒƒƒƒ uu uuρρρρ ÈÈ ÈÈ ee ee≅≅≅≅ àà àà6666 ÏÏ ÏÏ jj jj9999 ;; ;;οοοο tt tt““““ yy yyϑϑϑϑ èè èèδδδδ >> >>οοοο tt tt““““ yy yyϑϑϑϑ —— ——9999 ∩∩∩∩⊇⊇⊇⊇∪∪∪∪ ““““ ÏÏ ÏÏ%%%% ©© ©©!!!! $$ $$#### yy yyìììì uu uuΗΗΗΗ ss ssdddd ZZ ZZωωωω$$$$ tt ttΒΒΒΒ ………… çç ççνννν yy yyŠŠŠŠ ££ ££‰‰‰‰ tt ttãããã uu uuρρρρ ∩∩∩∩⊄⊄⊄⊄∪∪∪∪ ÜÜ ÜÜ==== || ||¡¡¡¡ øø øøtttt ss ss†††† 
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.  كرد و بشمارش آن پرداختمهمانكه مالي فراه. زن واي بر هر عيبجوي طعنه«
خردكننده ) دوزخ(گمان در  چنين نيست، بي!  او را جاودان سازدپندارد كه مالش
  .»درخواهد افتاد

  : آمده است » فجر«باز در سورة 

� �� ��ξξξξ xx xx.... (( (( ≅≅≅≅ tt tt//// �� ��ωωωω tt ttββββθθθθ ãã ããΒΒΒΒ ÌÌ ÌÌ���� õõ õõ3333 èè èè???? zz zzΟΟΟΟ‹‹‹‹ ÏÏ ÏÏKKKK uu uu‹‹‹‹ øø øø9999 $$ $$#### ∩∩∩∩⊇⊇⊇⊇∠∠∠∠∪∪∪∪ ŸŸ ŸŸωωωω uu uuρρρρ šš ššχχχχθθθθ ‘‘ ‘‘ÒÒÒÒ ¯¯ ¯¯≈≈≈≈ pp pptttt rr rrBBBB 44 44’’’’ nn nn???? tt ttãããã ÏÏ ÏÏΘΘΘΘ$$$$ yy yyèèèè ss ssÛÛÛÛ 
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و يكديگر را بر غذادادن به . داريد چنين نيست، بلكه شما يتيمان را گرامي نمي«

و مال را شديداً دوست ! خوريد و ميراث را تماماً مي. كنيد نيازمندان ترغيب نمي
  .»داريد مي

ه پيامبر تصور هاي مكّي فراوانند و با وجود اين، چگون  آيات در سورهاين گونه
كند و با لجاجت و عناد  كرد كه رسالت او با رؤساي مالدار قريش برخورد پيدا مي نمي

  !شود؟ آنها روبرو مي

آورد، تنها   سال هيچگونه دليلي براي اثبات مدعاي خود نمي23نويسندة  : ثالثاً

بدو أمر شايد در : [نويسد  و از اين رو مي! برهان قاطع آن جناب، حدس و گمان است
افتد و أمر،  از آغاز جمالت او مي» شايد«گذرد كه كلمة  أما چيزي نمي...]! كرد تصور نمي

شود و سخني را كه با احتمال پيش آورده بود قطعي  نويس هم مشتبه مي بر خود سيره
: نويسد  اينكه ميو يا ...]! بواسطة عدم توجه به اين نكتة مهم: [نويسد  پندارد و مي مي
  1]!.ن او متوجه اين قضية مهم و اساسي نشده بودساده و مؤمروح [

_________________________________________________________________________ 

  . سال23 از كتاب 316صفحه  -1
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ي است كه در ابتداي »شايد«آيا دليلِ اين پنداربافي چيست؟ ظاهراً دليلش همان 
 23وگرنه كمترين دليلي در كتاب ! تبديل گرديد» بايد«سخن او گذشت و بزودي به 

  .بينيم سال نمي
از احوال ايشان ! انديشي خود  با ساده�يامبراند كه پ اين كدام رؤسا و ثروتمندان بوده

شوند؟ اگر  كرد كه همگي در برابر دعوت او فوراً خاضع مي با خبر نبود و گمان مي

 به او داده »ةيبانِز«عدة ) 18 تا 9آية ( است كه قرآن در سورة علق ابوجهلمقصود، 

  !است

او رابا آتشي ) 2 تا 1آية ( است كه قرآن در خالل سورة مسد أبولهبو اگر مقصود، 

  ! پيوند داده است»ذات لَهب«

 تا 11آية ( است كه قرآن در سورة مدثّر حزومييرة مغَليد بن موو اگر مقصود، 

  . آگاه كرده است»رقَس«از ورود در او را ) 26

 او را)3آية( است كه قرآن در سورة كوثرل سهميعاص بن وائِو اگر مقصود 
  ! خوانده است»ربتَأَ«

از داغ ) 16 تا 10آية ( است كه قرآن در سورة قلم ريقس بن شَخنَأَ اگر مقصود، و

  1! بر او ياد كرده استذلّت

دهند كه رؤساي  ها در اوائل بعثت نازل شده و نشان مي عجب آنكه همة اين سوره
  : گويد  زدند، يكجا مي قريش با تكيه به مال و اعتبار خود از قبول ايمان سرباز مي

_________________________________________________________________________ 

به اشاره از سردمداران مزبور سخن رفته و تصريح به ) جز در آيه اول از سوره مسد(ين آيات البتّه در ا -1
  .نشده است) كه در تفسير و تاريخ آمده(نام آنها 
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  .»مال و دستاوردش براي او مفيد نيافتاد«

  : جاي ديگر آمده 

� ÜÜ ÜÜ==== || ||¡¡¡¡ øø øøtttt ss ss†††† ¨¨ ¨¨ββββ rr rr&&&& ÿÿ ÿÿ………… ãã ãã&&&& ss ss!!!!$$$$ tt ttΒΒΒΒ ………… çç ççνννν tt tt$$$$ ss ss#### ÷÷ ÷÷{{{{ rr rr&&&& �  ) 3 :همزه(  
  .!»پندارد كه مالش او را جاودان سازد«

  : خوانيم  ه ديگر ميادر جايگ
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šš šš ÏÏ ÏÏ9999 ¨¨ ¨¨ρρρρ FF FF{{{{ $$   )15-14 :قلم (  � ####$$
است چون آيات ما بر او ) و پشتگرم بديشان(براي آنكه داراي ثروت و پسران «

  .!»هاي پيشينيان است خوانده شود گويد كه افسانه
  : در موضع ديگر آمده است 
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  )16-12 :مدثّر (  
  .»او در برابر آيات ما معاند است. ... دار براي او مقرّر داشتم و مالي دامنه«

!! »اين قضية اساسي و مهم« متوجه �ت، چگونه روح پيامبر اسالمبا وجود اين آيا
گيرند؟ و جناب  اه عناد و لجاج پيش مينشده بود كه أشراف متكبر قريش در برابر او ر

  !نويسِ قرن بيستم بر أسرار اين قضية اساسي و مهم، وقوف يافته است؟ سيره
هاي مكّي قرآن كه در اوائل بعث نازل  اگر يكبار به سوره!  انصافنگار با اين سيره

 كه ديد كه قرآن مجيد اين حقيقت را بوضوح اعالم نموده افكَنْد مي شده است نظر مي
 بلكه اساساً در برابر همة پيامبران خدا، �قشر متنعم نه تنها در برابر پيامبر اسالم
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چنانكه در سورة شريفه ) مگر افراد پاكدل و استثنائي آنها(اند  ايستادگي و مخالفت كرده
  : خوانيم  زخرف مي
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  )24-23 :زخرف (  

رساني نفرستاديم مگر آنكه طبقة مرفّهِ آنجا  اي بيم تو در هيچ قريهپيش از «
. ايم و ما پيروِ راه ايشان هستيم گفتند كه ما پدران خود را بر آئيني يافته مي
تر از آنچه پدرانتان را بر آن  كننده و هر چند آئيني هدايت: رسان آنان گفت  بيم

ا چيزي را كه شما براي ابالغ آن م: گفتند ! ايد براي شما آورده باشم؟ يافته
  .!»ايد منكريم فرستاده شده

: كردند   مي پيشنهاد�باالتر از اين، گاهي رؤساي ثروتمند قريش به پيامبر اسالم
آنگاه، ! اند طرد كن تا ما بتوانيم به تو ايمان آوريم فقرائي را كه در پيرامونت گرد آمده

و (داد كه خدا  زد و نشان مي سينة آنان ميشد و دست رد بر  ات قاطع قرآني نازل مييآ

 در تفسير خود آورده طبرينيازند چنانكه أبوجعفر  بي!  معامالتاين گونهاز ) پيامبرش

  :است 

»ابنِنِع م قالَودٍسع  : رَّمبِالنَّ بِيشٍرَن قُ مِأُلَ المو عِ����ي ندهص هيبو ع مو  ار
ن  مِالءِهؤُ بِضيت ردمحيا م: وا قالُ، فَمينَسلِ المفاءِعن ضُم مِهحو ونَابب و خَاللٌبِ
م دهطرُ؟ اُالءِهؤُ لِعاًب تَونَكُ نَحنُنَنا؟ أَينِن بم مِيهِلَ ع اهللاُنَّ مذينَ الَّالءِهؤُ؟ أَومكقَ
علَ فَنكلَّعدتَرَن طَ إِكبِتَّ نَم أَنهعهِت هذِلَزَنَ، فَكذينَ الَّدِطرُو التَ : ةُ اآليي ونَدع 
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ربدوةِالغَم بِهو شِالعيي نَريدوو جههلَ، ما عيءٍن شَم مِهِسابِن حِ مِيكن  ما مِ و
تفسير طبري، ذيل آية . (»مينَالِ الظّنَ مِكونَتَم فَهدطرُتَ فَيءٍن شَم مِيهِلَ عكسابِحِ

  ) از سورة انعام52
 كه گفت گروهي از رؤسا و اشراف قريش بر از عبداهللا بن مسعودرسيده«: يعني 
باب و ديگر فقراي مسلمين نزد الل و خَار و بِ گذر كردند و صهيب و عم�پيامبر خدا

اي محمد از ميان قوم خود به اين مردم فقير راضي : اشتند گفتند د حضور �پيامبر
يا ما بايد نهاده است؟ آها منّت ند كساني كه خدا از ميان ما بر آناي؟ آيا اينها هست شده

 ايشان را از خود دور كن كه اگر طردشان كني شايد ما تو را پيروي باشيم؟ پيرو اينان
خوانند و  كساني را كه صبح و شام خداي خويش را مي: (آنگاه اين آيه نازل شد ! نماييم

خوشنودي او را خواهانند طرد مكن كه از حساب ايشان چيزي بر عهدة تو نيست و از 
حساب تو نيز چيزي بر عهدة آنها نيست پس اگر آنان را از خود براني از ستمگران 

 موضوعي نبود كه مورد غفلت قرار �بنابراين مخالفت سران قريش با پيامبر» )شوي
  .گرفته باشد

  
  !تحليلهاي پندارآميز

 سال در فصل هجرت، ايمان صميمي و گرم 23 نويسندة آن است كهادعاي دوم 
شمرد كه تنها در مخيلة خودش جاي داشته و با  نه را مولود خياالت خامي ميمردم مدي

خبر ظهور محمد در مكّه : [نويسد  بدين شرح كه مي!  پيوند و نسبتي ندارد�ياران پيامبر
هاي  اي به پيغمبر جديد، مخالفت قريش و كشمكش و دعوت به اسالم، گرويدن عده

آمد وشد .  بيش از همه جا به يثرب رسيده بودچندساله در همة حجاز منتشر شده و
اي از آنان با پيغمبر، بعضي از سران أوس و خزرج را بدين  يثربيان به مكّه و مالقات پاره
اگر محمد و يارانش به يثرب آيند و با (!!) آلود ماهي بگيرند فكر انداخت كه از آب گل
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مد و يارانش از قريشند پس مح:شود  پيمان شوند چندين دشوار آسان مي هم(!!) وي 
پيماني با محمد و يارانش ممكن است  هم. شود شكافي به ديوار مستحكم قريش وارد مي

. داد رهائي دهد خود آنها را از شرّ نفاق داخلي و منازعاتي كه پيوسته ميان آنها روي مي
(!!) دانعالوه بر اين محمد دين جديدي آورده است واگر كار اين دين بگيرد ديگر يهو

پيماني  از هم. را كه مدعيند اهل كتاب و قوم برگزيدة خدايند بر آنها توفّقي نخواهد بود
صفحة ]. (آيد  طائفة يهود يثرب، قوة جديدي بوجود مي با محمد و يارانش در مقابل سه

  )130 و 129
كه نويسنده از اسالم سران أوس و خزرج ارائه كرده همه ! در اين تحليل تاريخي

نويس خيالپرداز بمصداق  و سيره! يز نقشي دارد جز خلوص نيت و ايمان به حقيقتچ
گمان كرده كه اسالمِ بزرگانِ انصار جز براي » كافر همه را به كيش خود پندارد«: آنكه 

  : نبوده است با اينكه ! رقابت با اهل مكّه و همچشمي با يهود و ايجاد قوة جديد

رج رسالت پيامبر را باور نكرده بودند در مقايسة اگر سران أوس و خز : أوالً

اي پر  نمودند چرا كه قريش قبيله مسلمانان و قريش، البتّه جانب قريش را رعايت مي
نفوذ و قدرتمند بود و بعالوه سدانت كعبه را بعهده داشت و أوس و خزرج نيز با قريش 

فتند و در درون خانة كعبه ر ميعقيده بودند و بحكم اعتقادات خود هر ساله به مكّه  هم
اني كه بقول مپرستيدند و به قريش بيشتر نياز داشتند تا به مهاجران مسل ها را مي بت

آمدند و از نفوذ و اعتباري همچون قريش بهره   سال گروهي اندك بشمار مي23نويسندة 
 پيامبر وانگهي قبائل ديگر عرب نيز تا آن هنگام به اسالم نگرويده بودند و با . نداشتند

 اسباب دشمني آنها را فراهم �سر مخالفت داشتند و طرفداري از آئين و كيش پيامبر
 نداشت تا أوس و  پس اگر ايمان به خداي يكتا و رسول وي نبود هيچ دليلي. كرد مي

دوستي كنند و دوستان و همدينان نيرومندشان را بدشمني  خزرج با مخالفان آئين خود
اي كه  دهد نويسنده ها نشان مي تراشي  پنداربافي و مصلحتاين. با خويش برانگيزند
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رسد، توفيق درك و فهم  سالها بر مسند سياست تكيه زده چون به تاريخ اسالم مي
دهد چراكه اگر حسن نيت و عشق به كشف  ترين مسئلة سياسي را از دست مي ساده

آورد و  ردازي روي ميحقيقت در اين راه نباشد آدمي ناچار براي توجيه حوادث به خيالپ
  !.كند خرد و انيدشة خود را گم مي

قبائل أوس و خزرج بعلت آنكه مسلمان شدند، از اختالفات دوري جستند نه  : ثانياً

چنانكه ! خواستند از اختالفات دوري بجويند، به اسالم گرايش نشان دادند آنكه چون مي

 در عقبة اول � كه با پيامبراند نخستين گروه از اهل مدينه  نوشتهطبري و ابن هشام

مالقات كردند، به دعوت و ارشاد آن حضرت اسالم آوردند و سپس اظهار اميدواري 
به وحدت مبدل سازد  كردند كه شايد خداوند در آينده پراكندگي قوم ما را ببركت تو

  ) 353، ص 2 و طبري، ج 429، ص 2ابن هشام، ج  (.»ك بِ اهللاُمهعجمن يسي أَعفَ«

اگر ايشان تنها خواهان وحدت بودند لزومي نداشت دين خود را تغيير دهند و به 
فرستادند و سپس  هايي بسوي هم مي آئين ديگري روي آورند بلكه سران قوم، واسطه

شدند چنانكه رسم جاري در ميان اقوام  پيمان مي نشستند و با يكديگر هم دوستانه مي
آوردنِ مردمِ  دهد كه پس از اسالم اريخ گواهي ميگذشته از اين، ت.  بوداين گونهقديم 

شد و  يثرب، گاهي رويدادهاي دوران جاهليت در افرادي از اوس و خزرج يادآوري مي
گرفتند در برابر يكديگر بايستند و پيمان برادري را بشكنند و  طرفين تصميم مي

شد ايمان به خدا  اينكار ميشمشيرها را از نيام برآورند اما تنها چيزي كه مانع از اقدام به 
آورده كه يهوديان »  النّزولأسباب«و پيامبر بود چنانكه واحدي نيشابوري در كتاب 

ردند تا بدانجا كه طرفين آمادة برخي از افراد أوس و خزرج را بر ضد يكديگر تحريك ك
  :نگ شدند و فرياد برآوردند ج

الحالس !الحالس!  
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 با گروهي از مهاجران، خود را به آنان �سيد، رسول خداهمينكه اين خبر به پيامبر ر
  : رسانيد و بانگ برداشت 

»رَعشَيا متَ، أَمينَسلِ الملِ الجاهِونَدعو أَةَي أَينَنا ب كُرِظهم بكرَن أَ أَعدكُماهللاُم  
 يهِلَم عنتُلي ما كُ إِونَعرجِتَم، فَكُينَ بفلَّ و أَةِيلِ الجاهِمرَم أَنكُ عهِ بِعطَ و قَسالمِاإلِبِ
  !» اهللاَ؟ اهللاَاراًفّكُ

خواهيد تجديد كنيد با اينكه من در  اي گروه مسلمانان، آيا دوران جاهليت را مي«
ميان شما هستم، آيا پس از آنكه خدا شما را بوسيلة اسالم گرامي داشت و رشتة 

گرديد و  روش گذشته باز مي قطع كرد و در ميانتان دوستي افكند، اكنون به را جاهليت
  .»...خدا را بياد آوريد، خدا را ! شويد؟ كافر مي

  : نويسد  مي» واحدي«

ن  مِالحا السوقَأَلم فَهِودن ع مِيد و كَيطانِ الشَّنَ مِةٌزغَها نَنَّ أَوم القَفرَعفَ«
 عينَ سامِ���� اهللاسولِ رعوا مفُرَ انصم، ثُعضاًم بهعضُ بقَوا و عانَكَ بم ويديهِأَ
اهللاُلَأنزَ، فَطيعينَم زَّ عولَّج   

� $$$$ pp ppκκκκ šš šš‰‰‰‰ rr rr'''' ¯¯ ¯¯≈≈≈≈ tt ttƒƒƒƒ tt tt ÏÏ ÏÏ%%%% ©© ©©!!!! $$ $$#### (( ((#### þþ þþθθθθ ãã ããΨΨΨΨ tt ttΒΒΒΒ#### uu uu ββββ ÎÎ ÎÎ)))) (( ((####θθθθ ãã ããèèèè‹‹‹‹ ÏÏ ÏÏÜÜÜÜ èè èè???? $$$$ ZZ ZZ))))ƒƒƒƒ ÌÌ ÌÌ���� ss ssùùùù zz zz ÏÏ ÏÏ ii iiΒΒΒΒ tt tt ÏÏ ÏÏ%%%% ©© ©©!!!! $$ $$#### (( ((####θθθθ èè èè????ρρρρ éé éé&&&& || ||====≈≈≈≈ tt ttGGGG ÅÅ ÅÅ3333 øø øø9999 $$ $$#### 

ΝΝΝΝ ää ää....ρρρρ –– ––ŠŠŠŠ ãã ãã���� tt ttƒƒƒƒ yy yy‰‰‰‰ ÷÷ ÷÷èèèè tt tt//// öö ööΝΝΝΝ ää ää3333 ÏÏ ÏÏΖΖΖΖ≈≈≈≈ oo ooÿÿÿÿ‡‡‡‡ ÎÎ ÎÎ)))) tt tt ÌÌ ÌÌ���� ÏÏ ÏÏ����≈≈≈≈ xx xx.... �  ) 1)100 :آل عمران  
گيزة شيطاني داشته و بر اثر نيرنگ دشمنانشان مسلمين دانستند كه كار آنها ان«يعني 

رخداده است از اين رو شمشيرها را از دست انداخته، و گريه كردند و دست در ) وديه(
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 �گردن يكديگر افكنده با هم روبوسي نمودند، سپس مطيعانه به همراه رسول خدا
  :بازگشتند و خداي بزرگ اين آيه را نازل فرمود كه 

وهي از اهل كتاب را فرمان بريد آنان شما را پس از ايمانتان اي مؤمنان اگر گر«
  .»گردانند به كفر بازمي

 در همين زمينه آمده 1» البيانمجمع« در سيبرِلي طَبوعأَآيات بعد نيز به روايت 

  : فرمايد  است كه مي
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هان اي مؤمنان، در برابر خدا پرهيزكاري كنيد چنانكه سزاوارِ تقوي او است و «

و همگي به رشتة خداوند چنگ درزنيد و پراكنده . جز به مسلماني جان نسپريد
نشويد و نعمت خدا را بر خود بياد آريد آنگاه كه دشمنان هم بوديد و خدا ميان 

 و بنعمت حق برادران يكديگر گشتيد و بر كنار گودالي دلهاي شما دوستي افكند
از آتش بوديد آنگاه خدا شما را از آن نجات بخشيد، خداوند آيات خود را 

  .»كند شايد كه هدايت شويد بدينگونه برايتان روشن مي

ا يهوديان بسوي اسالم نيامدند س و خزرج براي رقابت و يا خصومت بأو: ثالثاً 

ي بر ظهور پيامبر موعود، آنان را آمادة پذيرش اسالم ساخته بود و بلكه خبر يهود مبن
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 باور كردند كه او فرستادة خدا است و سپس در اظهار ايمان، �پس از مالقات با پيامبر
چنانكه در بخش نخستين از همين كتاب موضوع مزبور را به (بر يهوديان سبقت گرفتند 

ابن هشام و اء متون صريح تاريخي است كه و گواه ما در اين ادع) 1ايم تفصيل آورده
  .اند  و ديگران گزارش كردهيعقوبي و طبري

 را با اولين دسته از اهل مدينه شرح �در سيرة ابن هشام ضمن آنكه برخورد پيامبر
  : نويسد  دهد مي مي

 يا عضٍب لِمهعضُ ب قالَاهللاِ ليم إِعاه و درَفَ النَّكلئِ أو���� اهللاِسولُ رملَّا كَملَفَ«
. »وهجابأَ فَيهِلَم إِكُنَّقَسبِالتَ فَوده يهِم بِكُدعوذي تَ الَّيَبِلنَّ لَهنَّ إِاهللاِوا وملَّعتَ : ومِقَ
  )429سيرة ابن هشام، القسم الثّاني، صفحة (

 و ايشان را به سوي خدا فرا خواند،  با آنان سخن گفت�همينكه رسول خدا«: يعني 
اي قوم من بدانيد به خدا سوگند اين همان پيامبري است : آنها به ديگران گفت يكي از 

دادند و مراقب باشيد كه در ايمان به وي بر شما پيشي  كه يهوديان شما را از آن بيم مي
  .»نگيرند سپس دعوت پيامبر را اجابت كردند

وبي آنرا  و همچنين يعق2تاريخ و نيز در تفسيرش آورده همين مضمون را طبري در
  : نويسد  در تاريخ خود گزراش كرده است و مي

 قالُم ينه مِلٌج رقالَفَ. رآنَ القُميهِلَ عءرَ و قَي اهللاِلَم إِعاه و د اهللاِولُسم رهيقِفلََ»
 هِم بِكُدعِ تَوده اليتِذي كانَ الَّيبِ النَّاهللاِ هذا وومِيا قَ: عاذ  م بنُ إياسهلَ

_________________________________________________________________________ 
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وأَيهِلَم إِكُنَّقَسبِالي حسلَأَ، فَدمذَخَ أَوا ويهِلَ عم راهللاِ بِ اإليمانَ اهللاِولُسرَ بِ وهولِس« .
  ).38 و 37تاريخ اليعقوبي، المجلّد الثاني، صفحة (

 آنان را مالقات كرد و ايشان را بسوي خداي يگانه فراخواند و �رسول خدا«: يعني 
گفتند، به  ميس مردي از ميان ايشان كه او را إياس بن معاذ پ. بر آنها قرآن قرائت نمود

اي قوم من به خدا سوگند اين همان پيامبري است كه يهوديان شما را : ديگران گفت 
دادند و مراقب باشيد كسي دربارة وي بر شما پيشي نگيرد، سپس اسالم  بدان وعده مي

  .»نها پيمان گرفت در ايمان به خدا و پيامبرش از آ�آوردند و رسول خدا
دهد كه أوس و خزرج پيش از اسالم با يهوديان همپيمان  تاريخ بوضوح نشان مي

بودند و دليلي نداشت كه صرفاً براي رقابت و مخالفت با آنها به پيامبر اسالم گرايند 
بويژه آنكه ياران پيامبر در آن روزگار اندك بودند و در تحت فشار قرار داشتند و نيروي 

تر بود وامكانات و ثروت يهوديان نيز از مسلمانان بيشتر بود و  از يهود ضعيفمسلمين 
انگيخت ساير  س و خزرج عالوه بر اينكه يهود را بدشمني با آنها برميوآوردن أ اسالم

 و �پس سبب اصلي در پيوستن آنها به پيامبر. كرد قبايل عرب را نيز از ايشان جدا مي
شيوة صحيح . اور بود كه او پيامبر راستين خدا استگسستن آنان از ديگران، همان ب

كند كه براي اثبات ادعاء يا استنباط خود،  درتاريخنگاري هر نويسندة محقّقي را وادار مي
مدارك و شواهدي ارائه دهد نه آنكه بدون گواه و دليل و برهان، تخيالت خود را تحليل 

آنكه مأخذ و  نويس جديد بي ا سيرهأم! تاريخي بشمرد و آنرا ضميمة متون تاريخ كند
از آب «خواستند  كند كه سرانِ أوس و خزرج مي اي نشان دهد چنين وانمود مي قرينه
 نشان دادند به خاطر �يعني اگر تمايلي به دعوت رسول خدا! »آلود ماهي بگيرند گل

  و هرچند اين سخن را به�محاسبات مادي بود نه براي رضاي خدا و حقّانيت پيامبر
و بدين صورت ! ؟»به نهانش نبرد كيست كز لحن سخن، پي«: صراحت بيان نداشته ولي 

  . طعنه زند�نويسندة بدانديش مي خواهد بر ايمان ياران پيامبر
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والَّن ذَ مذي يماً سالِاسِ النّنَو مِنج  
  

  1 ! و قيلٌونِنُالظُّ بِ قالٌاسِلنّلِو  
  

  كيست كز طعنة بدخواه امان يافته است؟ 
    

  يافته است! مدعي فخر فروشد كه گمان  
  

خويشتن نشاني از «و » قياس پاكان را از خود گرفته«نويس جديد  در حقيقت سيره
  : دهد كه  و با سوءظن به پاكمردان عالم، سريرت خود را نمايش مي» بجاي نهاده

 كس ۀچون خدا خواهد كه پرد
  درد

  

  2! پاكان برد طعنهميلش اندر  
  

با همان چشمي به همه چيز ! يپهلوول داريم كه اين سياستمدار نخبة دوران ما نيز قب
  !نگريسته كه خود را ديده است) �و از جمله ياران رسول(و همه كس 

   : مولويبقول 

  پيش چشمت داشتي شيشة كبود
  

زآن سبب عالم كبودت   
  3!نمود مي
  

ن پيامبر است در اين اما قرآن كريم كه سندي معتبر در نمايش ايمان واخالص يارا
  : فرمايد  باره مي
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  .است

  .دفتر اول مثنوي -2
  .دفتر اول مثنوي -3
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اراست و ر دلهايتان بيدكرد وآنرا ) ياورانِ رسول(خدا ايمان را محبوب شما ... «

  .»كفر و گناهان و عصيان را منفورتان ساخت
  : فرمايد  و باز مي
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ن را همة ثروت زمي) اي محمد(خدا در ميان دلهاي ايشان ألفت افكند و اگر تو «

  .»ت و همدلي برقرار كنيتوانستي محب ي ميان قلوب آنان نميكرد خرج مي
براستي اگر شور خدايي و ايمان واخالص ويكدلي در ميان مسلمانان صدر اسالم 

توانستند با جمع اندك، دنيا را از نداي توحيد و دعوت به اسالم پركنند  نبود چگونه مي
  را تسخير نمايند؟... م شرقي و مصرو امپراطوريهاي بزرگ چون ايران و رو

شناس بزرگ اسالمي اين معنا را بخوبي دريافته آنجا كه  ، مورخ و جامعهابن خلدون

  :نويسد  مي

   ...ةٍي دينِةٍبغَصِ بِالّ إِلك الممه لَلُحص اليبرَ العنَّإِ«
والسبفي ذلِب نَّ أَكالتَّقِلُخُم لِه ومِذي فيه الَّشِح أصعاألُب ياداً انقِمِمعضُ بم ه

م، ههوائُ أَعمِجتَما تَلَّقَ، فَةِئاس في الرِّةِسنافَ الم وةِم الهِعدِ  بةِفَنَ و األَةِلظَلغِ لِعضٍبلِ
 برِ الكِقُلُ خُبهم و ذَهِسِنفُن أَم مِه لَع الوازِ كانَةِاليالووِ أَةِوبالنُّ بِينُ الدذا كانَإِفَ

نافَو الممِةِس م فَنهسانقِلَه يادهاجتِم وماعم ه...  
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م نه عبذهِ ياهللاِمرِأَ بِيامِي القِلَم عهثُبعذي ي الَّيولِالوِِ أَيبِ النَّم فيهِذا كانَإِفَ
مخالقِ األَوماتِذمذَأخَ و يم بِهمودِحمها ولِّؤَ يلِ كَفتَمظهارِإِم لِهتَقِّ الح م 

ة قدمة ابن خلدون، چاپ بغداد، صفحم. (»لك الم وبلُّغَ التَّمه لَلَصم و حهماعاجتِ

151(  
  ...شود جز به شيوة ديني  كشورداري براي تازيان حاصل نمي«: يعني 

 قوم خوي وحشيگري دارند از همة اقوام دشوارتر ن چون ايآن است كهوعلّتش 
چشمي در را كه خشونت و گردنفرازي و فزونخواهي و همبرند زي  فرمان يكديگر مي

از اينرو كمتر رأي  دلخواه ايشان با هم به يگانگي و . كند رياست بر آنها حكومت مي
اما همينكه از راه نبوت يا حكومت ديني به كيشي گرويدند فرماندة . پيوندد سازش مي

تكبر و رقابت از آنها رخت كند  در اين هنگام  آنان از درون بر ايشان حكمراني مي
  ... .گردد بندد و فرمانبرداري و اتّحاد بر آنان آسان مي برمي

بنابراين، هرگاه پيامبر يا سرپرستي در ميانشان باشد كه آنان را به اجراي فرمان خدا 
كند و آنها را به اخالق پسنديده  برانگيزد خويهاي نكوهيدة مزبور را از ايشان پاك مي

كند و اتّحادشان   همگي را براي آشكارساختنِ حق، همدل و همسخن ميدارد و وامي
  .»گردد پذيرد و غلبه و كشورداري براي آنان حاصل مي كمال مي

 سال اختالف و نزاع 120آري، ايمان به آئين اسالم بود كه أوس وخزرج را پس از 
 و –بردند  نج ميها نيز از اين اختالف رن هرچند خود آ–به يگانگي و برادري فراخواند 

! كار نيوسان تازه د اگرچه سيرهوخداوند دشمني آنها را ببركت اسالم به دوستي تبديل فرم
  .بدين حقيقتِ آشكار اعتراف نكنند
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  !!خواهم من خون مي

هايي بكار رفته كه مقصود و معناي  در كتابهاي سيره و تاريخِ قديم عرب، گاهي واژه
اگر . كند و به اصطالحِ رايجي در روزگار كهن اشاره ميخاصي از آنها در نظر بوده است 

مقصود هاي مزبور را به معناي لغوي آنها برگرداند البتّه از  كسي از سر ناآگاهي واژه
افتد و اگر به توضيح خود نويسندة كتاب دربارة اصطالح  نويسنده يا مورخ دور مي

ورزي او نيز   بر ناآگاهي، غرضفهمي برندارد، عالوه مزبور اعتنايي نكند و دست از كج
، همين �نگار تازه در پايان سخن خود از هجرت پيامبر جناب سيره. شود آشكار مي

  : نويسد  بخشيده است، مي!! »حسن ختام«را برگزيده وبه بحث خويش ! شيوة محقّقانه
اي كه بين حضرت محمد و سران أوس و خزرج در عقبه بسته شد  در معاهده[

دالمطّلب با آنكه ظاهراً اسالم نياورده بود، چون حامي برادرزاده اش بود عباس بن عب
حضور داشت و طي نطقي از يثربيان خواست كه آنچه در دل دارند و بر آن مصمم 

پوشي به آنها گفت قريش بر ضد محمد و بر ضد شما  هستند آشكار بگويند و بدون پرده
كه از وي مانند زن و فرزند خود حمايت كنيد دهيد  برخواهد خاست اگر مردانه قول مي

براء بن معرور . چار فتنه نسازيدهاي بيهوده د درزادة مرا به وعدهاكنون بگوئيد وگرنه برا
هراسيم و در تمام دشواريها با هم  ما اهل نبرديم از جنگ نمي: با حماسه و هيجان گفت 

ديش و به حزم و پختگي ابوالهيثم تيهان كه مردي بود دوران. همراه خواهيم بود
كمابيش ارتباطي هست، پس از (!!) اكنون ميان ما و يهوديان: موصوف، به محمد گفت 

گسلد، ممكن است كار تو باال بگيرد و با  ت اين رابطه ميشدن پيمان با تو و ياران  بسته

 سيرهطايفة خويش سازش كني، آيا در اين صورت ما را رها خواهي كرد؟ بر حسب 
أنا منكم و . بل الدم الدم، الهدم الهدم:  حضرت محمد تبسمي كرده فرمود مابن هشا

من از (!!) خون خون، ويراني ويراني= أحارب من حاربتم و أسالم من سالمتم . أنتم مني
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جنگم و با هر كس سازش كنيد سازش  شمايم، شما از منيد، با هر كس جنگ كنيد مي
  .كنم مي

انقالبيِ معروف فرانسه را به » مارا«هدام جملة معروف هاي خون و ان آيا تكرار كلمه

  )132 و 131صفحة ]. (»خواهم من خون مي«: نوشت  آورد كه مي خاطر نمي
  .در اينجا به چند نكته بايد توجه كرد

) دم الهدمالهم، و الدم الدلِب«: آنچه از پيامبر اكرم رسيده كه فرموده :  آنكه نخست

 ةيبتَابن قُ آنرا از خود ساخته وانشاء كرده باشد بلكه بقول � رسول خداعبارتي نبود كه
  ) : ق  ه276متوفّي در حدود سال (

  1.كمدمي هد ه وكممي دد : وارِ و الجِلفِ الحِ عقدِند عِقولُ تَبرَ العتِكانَ
: گفت   ميبستن با يكديگر و در وقت قراردادِ پناهندگي، عرب هنگام پيمان«: يعني 

  .»خون من، خون تو است و حرمت من، حرمت تو است
اي را بميان   همان رسم معمول عرب را بازگو كرده و شعار تازه�بنابراين رسول خدا

  !نياورد تا نمايندة روحية مخصوص او باشد

از » جويم ويراني مي«و » خواهم من خون مي«: مفهوم جملة مذكور با :  آنكه دوم

خون شما، خون من است و « : آن است كهمعناي عبارت مزبور . ن تفاوت داردزمين تا آسما
چنانكه در سيرة ابن هشام بالفاصله پس از جملة مورد » شود احترام شما، احترام من شمرده مي

  : نويسد  بحث، مي

قالُو ي : الهدماله دم يعني الحي ذِأَ. ةُرمتي ذِمكُتُمم و حرمتي ح2.مكُتُرم  

_________________________________________________________________________ 

  ).حاشيه (363لجزء الثاني، صفحه تاريخ الطبري، ا -1
  .443السيرة النبوية، القسم األول، صفحه  -2
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 عهد من عهد شما آن است كهو مقصود . يعني حرمت) مد الهمداله(شود  و گفته مي«: يعني 
  .»است و احترام من احترام شما خواهد بود

اساساً بمعناي ويراني در اينجا بكار نرفته و مراد » مداله«كنيم كه واژة  بنابراين مالحظه مي
بمعناي » م الدمالد«همچنين دو كلمة ! يب هستمآن نبوده است كه من در پي ويراني و تخر

پيماني آنها با هم است نه  برابري خون طرفين آمده و نشانة حمايت دو طرف از يكديگر وهم
  !عالمت عطش به خونريزي و عشق به قتلِ عام و سفّاكي

 سال چگونه اصل عبارت را از سيرة ابن هشام 23پس جا دارد كه بپرسيم كه نويسندة 
  !.زارش كرده ولي توضيح ابن هشام رادر پي گفتار مزبور ناديده گرفته است؟گ

  : جواب اين پرسش جز اين چيزي نيست كه بقول قرآن كريم 

� öö ööΝΝΝΝ çç ççλλλλ mm mm;;;; uu uuρρρρ ×× ×× ãã ãã ôô ôôãããã rr rr&&&& �� ��ωωωω tt ttββββρρρρ çç çç���� ÅÅ ÅÅÇÇÇÇ öö öö7777 ãã ããƒƒƒƒ $$$$ pp ppκκκκ ÍÍ ÍÍ5555 �  ) 179 :أعراف(  
  .!»بينند اينان چشم دارند ولي نمي«

ن هماهنگ نيست وگرنه شخص محقّق، زيرا رؤيت حقايق با اميال و اغراض نفساني ايشا
بفرض آنكه سيرة ابن هشام را در دسترس نداشته باشد و بواسطة كتاب ديگري از آن نقل كند، 
الأقل الزمست تابه يكي از كتب معتبرِ لغت مراجعه نموده و مفهوم اين اصطالح قديمي را در 

زه، به اين كار جامة عمل نگار تا آنجا جستجو كند و شرط تحقيق را بجاي آورد و اگر سيره

نگاه ) ق.   ه711متوفّي در سال  (ابن منظورأثر » لسان العرب«پوشيده بود و مثالً به كتاب 

گراييد يعني پيامبر رحمت را با  كرد البتّه به اين انحراف زشت و نسبت ناجوانمردانه نمي مي
  .كرد قياس نمي! كه تشنة خون بود» ماراي فرانسوي«

ذيل واژة هدم، حديث مورد بحث را آورده و در معناي آن » برَ العلسانُ«ابن منظور در 
  : نويسد  مي
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»ولِن طُعني إِالمبد لِد طُقَم فَكُمبد هدِن أُ إِمي، وردهدِد أُقَم فَكُمر مي د
مي د و هكممي دد : قولُ تَبرَ الع وعروف مولٌنا و هو قَينَ بةِلفَ األُحكامِستِالِ
هدمو ذِك عِلك ندالم عاهةِصرَ و النُّةِد«.  

 خوانخواهي شود، دربارة  اگر دربارة شماآن است كه �معناي گفتار پيامبر«: يعني 
من خونخواهي شده و اگر خون شما به هدر داده شود خون من به هدر داده شده است 

باشد كه عرب  روفي ميچرا كه ميان ما دوستيِ استوراي برقرار است و اين سخنِ مع
  . »...خون من، خون تو است: گويند كه  بهنگام معاهده و نصرت به يكديگر مي

صلح و «نويس جديد آورده از   در همين عبارتي كه سيره�پيامبر اكرم:  آنكه سوم

  : فرمايد  نيز سخن گفته است چنانكه مي» سازش

  .»ممتُلَن سا ممسالِأُ«
  .»كنم در صلح باشيد من نيز صلح ميبا هر كس كه شما «: يعني 

 آلوده نبود گويندة اين � سال به غرض و معاندت با رسول خدا23پس اگر نويسندة 
دانيم  ژه كه ميكرد بوي همانند نمي» خواهم من خون مي«: ن را با كسيكه نوشته است خس

 رسمي مبني بر صلح نمود و قرارداد» ةييبِدح«پرستان مكّه در   حتّي با بت�پيامبر اسالم

ها نوشت و پس از مدتي كه مشركان نآميز با آ ترك جنگ و لزوم رفتار مسالمت
شكني كردند و پيامبر تقريباً بدون جنگ مكّه را گشود، از سر رحمت گناه ايشان را  پيمان

 ناديده گرفت و اين از مسلّمات – هر چند بزرگ بود –هايشان را  بخشود و آدمكشي
آيا از چنين . شود و مورد اتّفاق همة مورخان قديم و جديد است ه ميتاريخ اسالم شمرد

انصافي و بيمروتي  گفتن نشانة بي  سخن بزرگمردِ كريمي، همچون خوانخوارانِ تاريخ
  !نيست؟
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 دچار  سال در اين مقام نيز مانند بسياري از مواضع ديگر23عجب آنكه نويسندة 
  : نويسد  مي� كتابش ضمن بيان روحيات پيامبر از39گويي شده و مثالً در صفحة  تناقض

  ...].طبعي متمايل به تواضع و رحمت داشت[

سپارد و چيزي را كه قبالً اقرار   بزودي آنچه را كه در آنجا نوشته بود بفراموشي مياما
  : نويسد  نمايد و مي كرده در اينجا انكار مي

وي معروف است كه گفته يك جملة ديگر در همين جا و در جواب أبوالهيثم از [
جنگ با همه كس با سياه و سفيد و با عرب  = حرب األحمر و األسود من الناس: است 

هاي  تعبير ديگر صورت خواسته دهندة كنه تمايالت اويا به اين جمله نشان(!!) و عجم
ها فرياد صريح محمدي است كه در أعماق اين محمد ظاهري  دروني اوست، اين جمله

آيد،  ن عبارت درمي، آرزوهاي خفته در روح محمد است كه در قالب اي(!!)نهفته است
گشايد، امكان پيشرفت دعوت  بخشي بر روي او مي رج دريچة فروغحمايت أوس و خز

شوند و از اين رو  دهد، معاندان قريش بدين وسيله منكوب مي اسالم را به وي نويد مي
العرب را به اطاعت درآورد از  بايد جزيرهو محمديكه (!!) نمايد اش رخ مي خود نهفته

سر بيرون مي (!!)  سال موعظه كرده و سودي ببار نياورده است13گريبان محمدي كه 
  )133 و 132صفحة ]. (كشد

 بعرضشان برسانم هگمان ندارم خوانندگان اين كتاب چندان بشگفتي افتند هنگامي ك
زيرا قبالً با ! گردد دروغ آشكار بازميها به يك  پردازي ها و عبارت سازي همة اين صحنه

  .اند  سال آشنايي داشته23در كار نويسندة ! اين شيوة هنرمندانه
كه هيچيك از كتب سيره و تاريخ چنين عبارتي را كه  اما بهرصورت بايد دانست

 ضبط)! اسِ النّنَ مِدِسو واألَرِحم األَربح: ( در پيمان با انصار گفته باشد �پيامبر خدا
نه طبري، نه ابن هشام، نه واقدي، نه ابن سعد، نه يعقوبي، نه مسعودي، نه . اند نكرده

.  گزارش ننموده است�هيچكس جملة مذكور را از پيامبر... ذهبي، نه ابن كثير، نه حلبي
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 در عقبة اول بيعت �گروهي كه با رسول خدا: نويسد  آري يعقوبي در تاريخ خود مي
نه شدند و در آنجا به تبليغ اسالم پرداختند و محيط يثرب را كرده بودند رهسپار مدي

به سوي ما بيا و متعهد «: آمادة هجرت ساختند، سپس براي پيامبر اسالم پيغام فرستادند 
در عبارت . » ياري كنند1شدند كه او را در برابر خويشاوند و بيگانه و سياه و قرمز

  :يعقوبي چنين آمده است 

»ولُأَسرُ الخُوهوجم عهم و عاهدأَوه ن ينصروهريبِي القَلَ عو األَعيدِ و الب دِسو 
و ترجمة اين جمله همانست ). 38تاريخ اليعقوبي، المجلّد الثّاني، صفحة . (»رِحمو األَ

 عموي پيامبر به آن عباس بن عبدالمطّلب: نويسد كه  آنگاه يعقوبي مي. كه گذشت

مان صورت كه  هزه بده من از آنها براي تو پيمان بگيرم و بهاجا: حضرت پيشنهاد كرد 

عباس  و ديگران نيز نظير سخن مذكور را از قول ابن هشام. گفته بودند پيمان گرفت
  .اند گزارش كرده) يكي از اهل يثرب (بن عبادة أنصاري

ن اي را بهنگام برخورد با يثربيان به زبا  چنين جمله�بنابراين اساساً رسول خدا
بعالوه، . �نياورد و آنچه نقل شده سخن خود اهل يثرب بود، نه گفتار پيامبر بزرگوار

خواهيم خون همه را از سياه و سفيد  ما مي: معناي اين عبارت نيز چنان نيست كه 
ها و حمالت  بلكه يثربيان بدين صورت وعدة دفاع و حمايت در برابر هجوم! بريزيم

يابد و از اين رو  شناسي اين مفهوم را از گفتار آنها درمي احتمالي دادند چنانكه هر سخن

بخدا سوگند كه عباس بن :  گفت ةتادر بن قَمم بن ععاصِدر سيرةابن هشام آمده كه 

_________________________________________________________________________ 

گويند، األحمر قرمز رنگ است ولي چون در ) األبيض(األحمر به معناي سپيدرنگ نيست و سپيد را  -1
و  مراد از سياه دانست و شايد» گون گندم«توان  باشد، مقصود از آن را مي عربستان كمتر كسي قرمز مي
  .قرمز، عرب و غيرعرب باشد
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عرا بر گردن اهل يثرب �ه اين جمله را نگفت مگر براي آنكه پيمان رسول خداباد 
  .محكمتر كند
اين ! از قلم انداخته و أبداً بروي مبارك نياورده سال آنرا 23اي كه نويسندة  اما نكته

 اهل يثرب �پس از انجام بيعت با رسول اكرم: اند  ركتب تاريخ آورده دمهم است كه
اند و   باخبر شده و سخت خشمگين گشته�شنيدند كه مكّيان از پيمان آنها با پيامبر
ودند تا مت ن درخواس�لذا از رسول خدا. مممكن است درصدد آزار ايشان برآيند

يورش برند و زخمي بر ايشان بزنند و زهر چشمي » نيمِ«اجازت دهدكه بر اهل مكّه در 
 فرمود كه چنين مأموريتي از جانب خدا به من داده نشده �ولي پيامبر اكرم! بگيرند

  : نويسد   در اين باره ميابن هشامچنانكه . است

 نَّميلَنَ لَئتن شِ إِقِّالح بِكثَعذي ب الَّاهللاِو : ةضلَ نَ بنِةِباد ع بنُاسب العه لَقالَفَ«
قالَفَ! ناسيافِأَ بِداًني غَ مِهلِلي أَعم نُ لَ���� اهللاِسولُ رذلِر بِؤمه،  (.»كره النبويالسي

  ).488القسم األول، صفحة 
 سوگند به خدايي كه تو را به حق فرستاده: عباس بن عباده به پيامبر گفت «: يعني 

 فرمود �پيامبر! بريم ني با شمشيرهاي خود يورش مياست اگر بخواهي فردا ما بر اهل مِِ
  .»ايم ما بدينكار مأمور نشده: 

 در طبريو ) 150القسم األول، صفحة (در كتاب طبقات ابن سعد  همين مضمون را

دهد كه  اند و بخوبي نشان مي و نيز ديگران آورده) 365الجزء الثّاني، صفحة (تاريخ خود 
مگر پس از آنكه قريش مسلمانان را   جنگ و قتال تشريع نشده بود�در آئين پيامبر

را  و اموالشان  را كشتند، و بقيه را به هجرت از مكّه واداشتند1شكنجه دادند و برخي
تصرّف كردند و شبانه به خانة پيامبر ريختند تا او را از پاي درآورند و پس از هجرت 

_________________________________________________________________________ 

  .ياسِر و سميه پدر و مادر عمار: چون  -1
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اينجاست كه قرآن كريم اجازة دفاع به مظلومان . و را آسوده نگذاشتندبه مدينه، نيز ا
  : فرمايد  دهد و مي مي
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  )40-39 : حج(  
ايشان  ض پيكار قرار دارند اجازة جنگ داده شد زيرا كه برربه آنانكه در مع«

و هيچ جرمي (هاي خود رانده شدند  ستم رفته است، آنانكه بناحق ازخانه
  .!»...جز اينكه گويند خداوندگار ما، اهللا است) نداشتند

  : فرمايد  باز مي
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öö ööΝΝΝΝ àà àà2222ρρρρ ââ ââ yy yy‰‰‰‰ tt tt//// šš šš^̂̂̂ ¨¨ ¨¨ρρρρ rr rr&&&& BB BBοοοο §§ §§���� tt ttΒΒΒΒ  ... �  ) 13 :توبه(  
راندن  كنيدكه پيمانهاي خود را شكستند و در بيرون چرا با گروهي پيكار نمي«

  .»...از كردندپيامبر كوشيدند و همانها بودند كه نخستين بار جنگ را با شما آغ
در منطق اسالم، هجوم و خونريزي براي كسب قدرت، ممنوع و مردود است و پس 

پيمانهايش، جنگ مظلوم با ظالم بوده است كه معقولتر و   با قريش و هم�جنگ پيامبر
گرفتار آمده ! اي كه به غرض و مرض ولي نويسنده. شود مشروعتر از آن تصور نمي

رسد پيامبر مظلوم را به  شده و از هر راهي كه به پندارش ميخواهد به هر ترتيبي كه  مي
دلي و سفّاكي و جباري متّهم سازد چنانكه در صفحات آينده خواهيم ديد، و اين  سخت

باش تا «: آيد و  ديباچة آن اتّهامات بشمار مي! و تحليلهاي هنرمندانه! بيانات منصفانه
  !.»صبح دولتش بدمد
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فروغ دروغ را  پريشان گفتار، كم و بيش دريافته كه راه بيولي از آنجا كه نويسندة 
در گفتارهاي پراكندة او رخ » اش خودِ نهفته«ورزد، از اين رو  سپرد و عناد و لجاج مي مي
چنانكه در ! »كشد  از گريبان وي سر بيرون مي«نمايد و اعتراف به حقيقت، سرانجام  مي

  : نويسد  خالل صفحات آينده ناگزير مي

كشاند،  رت بر مردماني كه سوداي رياست، آنها را به شور و ماجرا مياما[
مستلزم نرمخويي و گذشت و مراعات حوائج و تمنّيات زيردستانست، در 
شخص پيغمبر اين صفات به حد كمال وجود داشت، در فتح مكّه از كشتن بسي 

  ) سال23 از كتاب 290صفحة  (...].معاندان صرفنظر كرد

پش از اين دربارة وي گفته ! نويس محقّق مبر مظلومي است كه سيرهو اين همان پيغ
 سياه و سپيد و عرب و عجم را خواسته و قصدِ جانِ خون مي» ما را«بود كه همچون 

  !داشته است
 �من در پايان اين فصل سخن ديگري ندارم جز آنكه دربارة پيامبر گرامي اسالم

  : بگويم 

  دشمن ارشمس توانست كه پنهان بكند
  1تواند صفتِ حسنِ تو كتمان بكند مي

  

_________________________________________________________________________ 

  .شعر از نويسنده اين كتاب است -1



 

  

  

  

  

  

2  
  

  *واكنش تازة پيامبر
1  

اي از خاورشناسان اروپايي مطرح  اي از سوي پاره از روزگار گذشته تا كنون شبهه
  : شده كه 

آوردن قدرت، روش ماليمت وگذشت و رحمت را   بهنگام فرا چنگ�پيامبر اسالم
ونت و  خشساخت به گر مي ران مكّه جلوه در دوبكنار نهاد و خوي مسيحايي را كه

  !ل نمودجويي مبد طلبي و سلطه جنگ
اين نسبتِ ناروا بدالئل متقن و شواهد روشن، دور از صواب و خالي از انصافست و 

بار نشان  كوشند تا اسالم را آئيني خشونت جا دارد در اين روزگار كه بيش از پيش مي
 سال نيز در اين موضوع با تأكيد تام و 23نويسندة  كه هدهند، بدان پاسخ داده شود بويژ

  .در غرب پيروي نموده است! »مراجع تقليد خود«  از  واصرار تمام سخن گفته
زه نويس تا اي از اقوال خاورشناسان را پيش از گفتار سيره دراينجا سزاوار است نمونه

  . مغالطه را نيز معرّفي كرده باشيمبياوريم تا ريشة شبهه و سرچشمة
_________________________________________________________________________ 

  .آمده است» شخصيت تازه محمد«:  سال تحت عنوان 23 اين فصل در كتاب -*
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 نام دارد، E. GUIBONيكي از شرقشناسان قديمي، مورخ انگليسي ادوارد گيبون 
تاريخ انحطاط و «: گيبون كتابي تحت عنوان . اند خوانده» باني كاخ تاريخ اروپا«وي را 

  : نويسد  تأليف كرده و در باب پنجاهم از همين كتاب مي» انقراض امپراطوري رم
كوه ي حكم صحيحي بكنم چونكه آن مردي كه در توانم در باب پيغمبر عرب نمي«

رسد  كرد غير از آن مردي بنظر مي حرا معتكف گرديد و سپس در مكّه وعظ و تبلغي مي
  1!.»كه عربستان را فتح كرد

شة ناسنجيده در برخي از خاورشناسان مؤثّر افتاده و در آثار خود باآب و يداين ان

 .Lر هگلدزي مستشرقين، ايگناس از جملة اين. اند آنرا مطرح ساخته! تاب

GOLDZIHER خاورشناس اطريشي است كه در اين كتاب مكرّر از اونام برديم 
» تغيير شخصيت پيامبر اسالم«وي دربارة . شود  سال شمرده مي23نويسندة ! بخش و الهام

  : نويسد  مي
راتي دوران مدينه حتي در تصوري كه محمد از شخصيت ويژة خود ساخته بود تغيي«

انديشيد او پيامبري است كه با رسالت خود سلسلة  در مكّه مي. اساسي بوجود آورد
 به – مانند پيامبران مزبور –برد و بنابراين وظيفه دارد  پيامبران تورات را به پايان مي

اما در مدينه . و آنانرا از گمراهي نجات بخشدهشداردادن انسانهايي مانند خود برخيزد 
 2!.»ها و نقشه هاي او نيز تغيير پذيرفت جي دگرگون شده بود هدفكه شرائط خار

  )19 و 19العقيده و الشريعه، صفحة (

_________________________________________________________________________ 

  .107تاريخ و فرهنگ، اثر مجتبي مينوي، صفحه  -1
ي  فِاَريوه جعديالً تَلَدخَد أَ قَينِد المصرَ العنَّإِ« : است در ترجمه عربي كتاب گلدزيهر چنين آمده  -2

  سلسلةَهِتِسالَرِ بِممتَ ييبِ نَهنَّ أَرُشع ي كانَةَكَّفي م فَ الخاصهِعِن طابِ عدمحها منَوتي كَ الَّةِكرَالفِ
 ةِمثاله في األنساني أَنذارِإ بِومق أن ي–سل  أولئك الرّ مثلُ–  و أن لهذا عليه التوريةِرسلِ
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ة تتبع و نيروي استنباط ندارند و در شناخت اي از نويسندگان شرقي كه حوصل پاره
سپرند، مجذوب اين نظريه شده و آنرا چون  تاريخ جز تقليد از غربيها راهي را نمي

وي در فصل .  سال است23 ايشان، نويسندة زاند كه نمونة بار پنداشته! برهان رياضي
پس از آنكه دوباره هجرت پيامبر را مطرح و تكرار نموده » شخصيت تازة محمد«

   : سيدنو مي
 ديگر جالب توجه و باعث حيرت است تغيير  اين ميان امري كه بيش از هر چيزدر[

) تغيير شخصيت(شايد اين تعبير (!!) ستشخصيت يكي از سازندگان تاريخ بشري ا
چندان رسا نباشد و اگر بگوئيم ظهور و بروز شخصيت جديدي كه در ژرفاي وجود 

هجرت نبوي مبدأ تاريخ و مصدر . ، به حقيقت نزديكتر باشد(!!)محمد نهفته است
تحولي است بزرگ ولي خود اين رويداد، معلول تحول شگرفي است كه در شخصيت 

بين روانشناسان و دانشمندان و  حمد پديد آمده و سزاوار است زير ذرهحضرت م
  )135 و 134صفحة (!!)]. (جويندگان اسرار روح آدمي قرار گيرد

 سال در 23از كجا معلوم شده كه نويسندة : ممكن است خوانندگان محترم بپرسند 
موضوع الزمست شدن اين  اين باره تحت تأثير گلدزيهر قرار گرفته است؟ براي روشن

كند و  در آن ياد مي! نيم كه نويسنده از علّت تحول پيامبركبه عبارت ذيل توجه 
  : نويسد  مي

 اين تغيير ناگهاني و بدون طي مراحلِ تحول را بايد بر آن امري گلدزيهربقول [

 137صفحة (!!)]. (العاده نام نهاده آنرا بيماري مخصوص مردان فوق) راك(حمل كرد كه 
  )بكتا

                                                                                                                                                    

 و هدقاصِ متِرَيغَقد تَ، فَيةُجِ الخأرِروف الظُّتِرَيغَدينة و قد تَا في المأم. هم من الضّاللوانقاذِ
  .»هطُطَخُ
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را پاسخ گزاف و سخنان دور از تحقيق اين خاورشناسان  ايهاينك بايد يكايك ادعا
  .گوييم و خطاهاي گوناگون مورخ نمايان را برمال سازيم

اند در   سال، هيچكدام نتوانسته23زدة  شناسان نامبرده و نويسندة غرب شرق : الًاو

وجوددارد » واكنش تازه«و »  تازهشخصيت« تفاوتي را كه ميان �رابطه با احوال پيامبر
 هنگاميكه از مكّه به مدينه هجرت كرد پنجاه و سه سال �پيامبر ارجمند اسالم. دريابند

گذشت و شخصيت و منِش وي از هر جهت شكل گرفته و ساخته  از عمر شريفش مي
دن مرد، جواني نوسال نبود كه با يك مسافرت دگرگون شود و با پانها آن بزرگ. شده بود

عمده اقداماتي كه پيامبر در ! به محيط تازه، آموزشها و تعاليم خود را بكلّي فراموش كند
توان آنها را  ناپذير، نه مي اي بود در برابر رويدادهاي اجتناب هاي تازه مدينه نمود واكنش

به حساب تغيير عقيده و روحيه گذاشت و نه بايد آنها را عالئم بروز و ظهور شخصيت 
  .دانستجديد 

 در مكّه به صبر و �اند كه چرا پيامبر اسالم خاورشناسان نامبرده در شگفتي فرو رفته
كرد ولي در مدينه دست به جنگ و پيكار بر ضد  بردباري در برابر مشركان دعوت مي

هاي مشركان را  توانست آزارها و شكنجه آنها زد؟ گويا خبر ندارند كه پيامبر در مكّه نمي
زيرا اين اقدام هرچند برخالف عدالت . سلّحانه از خود و يارانش دفع كندبا مقاومت م
در اين . ندافك شد ولي گروه اندك و ضعيف مسلمانان را به كام مرگ مي شمرده نمي

پياپي ) و در فصل پيشين بعنوان نمونه گذشت(مده هاي مكّي آ شرائط، آياتي كه در سوره
شما فرا ركان منهزم خواهند شد و دوران پيروزي داد كه بزودي مش  به مسلمانان نويد مي

آزاد پا نهادند و تا آنكه روزگار هجرت پيش آمد و مسلمانان به محيط . رسد مي
 مأمور شد تا در برابر سپاه مكّه بايستد و با �روبفزوني گذاردند، در اين هنگام پيامبر

هاي خود كشته  ر شكنجهمشركان به نبرد برخيزد زيرا آنان اوالً برخي از مسلمين را زي
بودند، ثانياً اموال مسلماناني را كه به مدينه هجرت كردند در تصرّف گرفته بودند، ثالثاً 
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و . دادند مسلمانان بيمار يا ناتواني را كه امكان هجرت به مدينه نيافتند، شكنجه مي
  : خالصه آنكه به قول قرآن مجيد 

� ΝΝΝΝ èè èèδδδδ uu uuρρρρ öö ööΝΝΝΝ àà àà2222ρρρρ ââ ââ yy yy‰‰‰‰ tt tt//// šš šš^̂̂̂ ¨¨ ¨¨ρρρρ rr rr&&&& BB BBοοοο §§ §§���� tt ttΒΒΒΒ �  )13 :ه توب(  
در چنين احوالي، . ايشان نخستين بار جنگ را آغاز كرده بودند نه مسلمانان

ماندن وتنها به موعظه ونصيحت اكتفاكردن كاري نبود كه پيامبر غيور اسالم آنرا  تفاوت بي
بپسندد بويژه كه وحي إلهي نيز بدين صورت مسلمين را بر پيكار با ستمگران مزبور 

  : انگيخت  برمي

� $$$$ tt ttΒΒΒΒ uu uuρρρρ öö öö//// ää ää3333 ss ss9999 ŸŸ ŸŸωωωω tt ttββββθθθθ èè èè==== ÏÏ ÏÏGGGG≈≈≈≈ ss ss)))) èè èè???? ’’’’ ÎÎ ÎÎûûûû ÈÈ ÈÈ≅≅≅≅‹‹‹‹ ÎÎ ÎÎ6666 yy yy™™™™ «« ««!!!! $$ $$#### tt tt ÏÏ ÏÏ���� yy yyèèèè ôô ôôÒÒÒÒ tt ttFFFF óó óó¡¡¡¡ ßß ßßϑϑϑϑ øø øø9999 $$ $$#### uu uuρρρρ šš šš∅∅∅∅ ÏÏ ÏÏΒΒΒΒ ÉÉ ÉÉΑΑΑΑ%%%% yy yy`̀̀̀ ÌÌ ÌÌ hh hh����9999 $$ $$#### 
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ÉÉ ÉÉΟΟΟΟ ÏÏ ÏÏ9999$$$$ ©© ©©àààà9999 $$ $$#### $$$$ yy yyγγγγ èè èè==== ÷÷ ÷÷δδδδ rr rr&&&& ≅≅≅≅ yy yyèèèè ôô ôô____ $$ $$#### uu uuρρρρ $$$$ uu uuΖΖΖΖ ©© ©©9999  ÏÏ ÏÏΒΒΒΒ šš šš����ΡΡΡΡ àà àà$$$$ ©© ©©!!!! $$$$ || ||‹‹‹‹ ÏÏ ÏÏ9999 uu uuρρρρ ≅≅≅≅ yy yyèèèè ôô ôô____ $$ $$#### uu uuρρρρ $$$$ oo ooΨΨΨΨ ©© ©©9999  ÏÏ ÏÏΒΒΒΒ šš šš����ΡΡΡΡ àà àà$$$$ ©© ©©!!!! 

#### ·· ··����++++ ÅÅ ÅÅÁÁÁÁ tt ttΡΡΡΡ �  ) 75 :نساء(  
جنگيد و در راه نجات مردان و زنان و كودكان ناتوان پيكار  چرا در راه خدا نمي«

خداوندا ما را از اين سرزمين كه ساكنانش : گويند  كنيد؟ همان كساني كه مي نمي
  .»ستمگرند بيرون آر و براي ما از نزد خود سرپرست و ياوري قرار ده

دهد كه مسلمانانِ مظلوم پس از  بي نشان ميپاي شواهد تاريخي به خواين آيه پاب
  .جستند هجرت پيامبر چگونه درمكّه جانشان به لب آمده بود و راه نجاتي مي

كنند توقّع دارند كه پيامبر  روي مي مسترگيبون وگلدزيهر و كساني كه از ايشان دنباله
اندرز نهاد و تنها به پند و   در برابر جنايات مشركان، دست روي دست مي�اسالم

اين حضرات، پيامبر مكّي را كه سرشار از عاطفه و حماسه و غيرت بود ! شد مشغول مي
 مكنند كه شخصيت وي در مدينه دگرگون شده و تعالي رو گمان ميناند و از اي نشناخته

در حالي كه روحية مقاومت واعتراض در پيامبر !خود را بدست فراموشي سپرده است
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گر بود و از اين رو هر روز دوزخ را به مشركان ستمگر  مكّي به صورت بارزي جلوه
  .گفت داد و هر بار از ياري خدا و پيروزي نهاييِ ستمديدگان سخن مي وعده مي

هاي آينده خبر نداده و نگفته  مگروحي محمدي درمكّه از نصرت حق و فيروزي
  : است 

 نَّر إِأصبِفَ ... شهاد األَقوم يومنيا و يالد ياةِي الحوا فِنُ آمذينَالَّنا ولَس ررُنصنَلَا نّإِ �
واهللاِ  عد55-51 :مؤمن (  �  ...قٌّ ح(  
ما فرستادگان خود و مؤمنان را در زندگاني دنيا و در روزيكه گواهان بپاخيزند «
  .»...پس شكيبا باش كه وعدة خدا حق است... كنيم  ياري مي) روزرستاخيز(

  : الوقع مشركان سخن نگفته كه  از شكست قريبمگر وحي محمدي در مكّه 

� ãã ããΠΠΠΠ tt tt““““ öö ööκκκκ ßß ßßCCCC yy yy™™™™ ßß ßßìììì ôô ôôϑϑϑϑ pp ppgggg øø øø:::: $$ $$#### tt ttββββθθθθ —— ——9999 uu uuθθθθ ãã ããƒƒƒƒ uu uuρρρρ tt tt���� çç çç//// ‘‘ ‘‘$$$$!!!! $$   )45 :قمر (  � ####$$
  .»خورند و پشت خواهند كرد بزودي شكست مي) مشركان(اين گروه «
هاي مكّي كه در آنها از ماجراي پيامبران گذشته سخن رفته است، بدانجا  مگر سوره

  ه هالكت رسيدند و پيامبران خدا پيروز شدند؟انجامد كه مشركان ب نمي
هاي إلهي بود، تغيير   در دوران مدينه كه دورة تحقّقِ وعده�ونه پيامبر اسالمگپس چ

  !پذيرفت و آرمان و عقايد خود را دگرگون ساخت؟

گويي   سال، در ادعاي خود به تناقض23نويسندة خاورشناسان نامبرده و  : ثانياً

 مانند دورة – در دوران قدرت �دهد كه پيامبر اسالم ريخ نشان مياند زيرا تا افتاده
 نورزيد و اين غ ازعفو و گذشت و رحمت و مروت نسبت به دشمنان خود دري–ضعف 

اند آنرا پنهان كنند وبا اقرار به   نيز نتوانستهگيبون وگلدزيهرامر آنچنان روشن است كه 

و شگفت . اند گويي شده دينه، دچار خالفنيكخويي و بزرگواري و آزادمنشي پيامبر در م
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گرفتار آمده و در پي استادان پريشان گفتار ! نويس ناشي نيز عيناً بهمين بليه آنكه سيره
  .خود رفته است

  : نويسد  در جاي ديگر از كتابش مي!  كه پيش از اين ذكر خير او گذشتگيبونمستر 

 در ميان تعليمات و  پيغمبر تجويز شده بود وليجنگهاي مسلمين بوسيله[
 و تسامح را هاي زندگاني وي، خلفاء درسهايي از عفو و اغماض سرمشق

 آن اين شد كه مشركين تقريباً خودبخود خلع سالح انتخاب كردند و نتيجه
  1.]شدند

هايي كه  اعتراف نموده كه پيامبر اسالم در سرمشق» گيبون«كنيد  چنانكه مالحظه مي
تكيه كرد بطوريكه ياران او از اين راه » و اغماض و تسامحعفو «از خود بجاي نهاد بر 

:  بپذيريم آن است كهنتيجة اين اعتراف . مشركان را خودبخود خلع سالح كنندتوانستند 
كرد هرچند با مشركان،  مردي كه در كوه حرا معتكف گرديد و در مكّه وعظ و تبليغ مي«

آميز و گذشت خود توانست عربستان را مقابله و برخورد نمود ولي سرانجام با رفتار عفو
بنابراين . شود ي تأييد و تطبيق ميخو اين نتيجه با مدارك محكم و متواتر تاري» فتح كند

معتكف  ه حراآن مردي كه در كو«: گويد  ن ميمعلوم نيست در آنجا كه مستر گيبو
عربستان را رسد كه  كرد غير از آن مردي بنظر مي گرديد  سپس در مكّه وعظ و تبليغ مي

  !چه مقصودي داشته است؟» فتح كرد
آري، شخصيت اخالقي پيامبر در دوران مدينه انحراف نيافت، آنچه به انحراف و 

بقية تاريخ » باني كاخ تاريخ اروپا«و اگر ! اختالف افتاده سخنان جناب مسترگيبون است

_________________________________________________________________________ 

ترجمه غالمرضا سعيدي، » عذر تقصير به پيشگاه محمد و قرآن«: به نقل از جان دونپورت در كتاب  -1
  .218صفحه 
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 تاريخ فرنگستان ها معماري كرده باشد، در آن صورت گويي با همين گونه تناقض را نيز
  !رابايد خرابستان بناميم

 در باب اعطاي آزادي و آسانگيري پيامبر گلدزيهراينك جاي دارد به سخنان استاد 

 در دوران مدينه نظر افكنيم و ببينيم وي چگونه به اين حقيقت تاريخي اعتراف �اسالم
  !كرده است؟

: ه عربي تحت عنوان كه ب» سخنرانيهاي دربارة اسالم«: گلدزيهر در همان كتاب 
  : نويسد  ترجمه شده، مي» العقيده و الشّريعه في اإلسالم«

بينيم كه به نوعي تسامح  آنچه كه امروز در روابط دولتهاي اسالمي مي[
مذهبي شبيه است و ظواهر آنرا در كتب جهانگردان قرن هيجدهم ميالدي نيز 

 كه در نيمة اول قرن گردد يابيم، اين موضوع به مبدأ آزادي مذهبي بازمي مي
به اهل كتاب بخشيده شده است تا ) دوران رسالت پيامبر اسالم(هفتم ميالدي 

و آسانگيري  روح تسامح. ايشان به آزادي، مراسم ديني خود رابه جاي آورند
از قديم در اسالم وجود داشته واين همان روحي است كه مسيحيان معاصر نيز 

  : گويد  بايد در قرآن يافت كه ميبدان اعتراف دارند و ريشة آنرا 
� II IIωωωω oo ooνννν#### tt tt���� øø øø.... ÎÎ ÎÎ)))) ’’’’ ÎÎ ÎÎûûûû ÈÈ ÈÈ ÏÏ ÏÏ ee ee$$$$!!!! $$ $$#### ((   1)256 :بقره (  � ))

_________________________________________________________________________ 

  أن يكونَهشبا ي مموم اليدشاه ما ينَّو أَ«: در ترجمه عربي كتاب گلدزيهر چنين آمده است  -1
 بِتُسالم في كُ في اإلِشريعِ هذا التَّرَواهِ ظَدجِ و نَةِسالمي اإلِ الحكوماتِ في عالقاتِاً دينيسامحاًتَ

 ءيبادِع من مابِرن الس القَ منَلِو األَصفِلنّن في ا إلي ما كاعرجر يشَ ع– الثامن  في القرنِةِحالَالرِّ
رّالحةِيالد الَّةِيني نِتي متابِ الكِهلِأَت لِحهِعمالِ أَةِرَباشَ في ممالد ةِيني .التَّو روح سالم  في اإلحِسام
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  )46 و 45العقيده و الشريعه، صفحة (
) مانند دورة مكّه(كند در دوران مدينه  البته آزادي وتسامحي كه گلدزيهر از آن ياد مي

د در سورة بقره يعني كن اي كه گلذزيهر آنرا ريشة آزادي معرفي مي برقرار بوده زيرا آيه
  : فرمايد  در مدينه آمده است و مي

� II IIωωωω oo ooνννν#### tt tt���� øø øø.... ÎÎ ÎÎ)))) ’’’’ ÎÎ ÎÎûûûû ÈÈ ÈÈ ÏÏ ÏÏ ee ee$$$$!!!! $$ $$#### (( (( ‰‰‰‰ ss ss%%%% tt tt ¨¨ ¨¨ tt tt6666 ¨¨ ¨¨???? ßß ßß‰‰‰‰ ôô ôô©©©© ”” ””����9999 $$ $$#### zz zz ÏÏ ÏÏΒΒΒΒ ÄÄ ÄÄ cc cc xx xxöööö øø øø9999 $$ $$#### 44 44  yy yyϑϑϑϑ ss ssùùùù öö öö���� àà àà���� õõ õõ3333 tt ttƒƒƒƒ ÏÏ ÏÏNNNNθθθθ ää ääóóóó≈≈≈≈ ©© ©©ÜÜÜÜ9999 $$ $$$$$$ ÎÎ ÎÎ//// 
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  ) 256:بقره (  

هيچ اجباري در پذيرش دين نيست، راه راست از گمراهي نمايان شده است «
پس كسي كه طاغوت را انكار كند و به خداي يگانه ايمان آورد بدستاويز 

  .»مطمئنّي چنگ زده كه از هم گسيختگي در آن راه ندارد
ان  در دور�حق ندارد ادعا كند كه پيامبراسالم! با اين اعتراف، ديگر جناب استاد

  .مدينه زورگويي كرده و سلب آزادي نموده و تغيير شخصيت داده است
گويي، گوي  اما دربارة نويسندة بيست و سه سال بايد گفت كه آن جناب در تناقص

 � از كتابش دربارة پيامبر اسالم135تادش ربوده زيرا از يكسو ضمن صفحة سبقت از اس
  : نويسد  مي

پا شفقت است يكباره مبدل به جنگجوئي مي چنين مردي كه به روش مسيح سرا[
  (!!)].خواهد دين خود را بزور شمشير رواج دهد كه مي(!!) گذشت شود سرسخت و بي
  : نويسد   مي136و باز در صفحة 

                                                                                                                                                    

» ي القرآنها فِأصلُ كان لها  ايضاًرونَعاصِ المونَف بها المسيحيرَتي اعتَ الّوح، تلك الرّديماًقَ

II �) 256: سورة البقرة ( IIωωωω oo ooνννν#### tt tt���� øø øø.... ÎÎ ÎÎ)))) ’’’’ ÎÎ ÎÎûûûû ÈÈ ÈÈ ÏÏ ÏÏ ee ee$$$$!!!! $$ $$#### (( (( �.  
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شود، امر سرداري كه هيچگونه تخلّف و انحرافي را  در مدينه امر و حكم صادر مي[
اي در پي   و فرمان او كيفرهاي گدازندهو سستي و اهمال در انجام امر(!!) بخشد نمي
  (!!)].دارد

  : گويد   از كتاب خود مي290و از سوي ديگر، در صفحة 

كشاند،  امارت بر مردماني كه سوداي رياست، آنها را به شور و ماجرا مي[
در . مستلزم نرمخوئي و گذشت و مراعات حوائج و تمنّيات زيردستان است

كمال وجود داشته استشخص پيغمبر، اين صفات به حد .!![  

ماند نشان مي دهد كه  مي!! »پهن كوسة ريش«ها كه به   پريشانگويياين گونه
اند  تنها زير نفوذ مدارك تاريخي قرار نداشته! نويس كذائي شرقشناسان اروپايي و سيره

هايشان دخالت نموده است،  بلكه احساسات شخصي و اغراض نهاني آنها نيز در نوشته
و گاهي به موافقت با تاريخ سخن مي گويند و گاهي با اعترافات خود مخالفت از اين ر

بيماري مخصوصي «زاييدة ) »راك« آقاي با توجه به سخن(و اين روحيه ! دورزن مي
 !!»رود است كه بسراغ بعضي از نويسندگان مشهور وخاورشناسان مرموز مي

  ! سايرين داشته استنيوس تازه از اين بيماري سهمي بيش از و ظاهراً سيره

 محقّق و منصف نيز بوده و هستند كه در ميان شرقشناسان، افرادي نسبتاً : ثالثاً

توماس آرنولد از آنجمله . اند ف رأي گلدزيهر و امثال او سخن گفتهبرخال
ARNOLDتاريخ گسترش «: ستشرق نامور انگليسي است كه كتابي تحت عنوان  م

  : د نويس نگاشته و در آن مي» اسالم

اند ثابت نمايند از آنروز كه محمد  نويسنگان اروپائي مكّرراً اصرار ورزيده[
و محيط زندگي وي درآنجا  به يثرب هجرت نمود و از آن زمان كه شرائط
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 او ديگر يك. رسيد تغيير يافت، وي يك شخصيت كامالً متفاوت به نظر مي
بلكه اواينك يك فرد ! د خدا بسوي مردم نبوۀكننده، فرستاد مبلّغ، يك اخطار
در اختيار خويش، از قدرت  رسيد كه از تمام وسائل موجود و متعصب بنظر مي

. و سياست، بمنظور تثبيت موقعيت خود و تحميل نظرات خويش استفاده كرد
تاريخ گسترش اسالم،  (.»نمايد ولي اين تصوير و تصور با حقيقت تطبيق نمي

  )27ترجمة دكتر عزّتي، صفحة 
كوشد تا با استناد به مدارك و مĤخذ فراوان، اين پندار  مي» توماس آرنولد «سپس

  : رسد كه  مغرضانه را رد كند و نادرستي آنرا ثابت نمايد و در پايان، به اين نتيجه مي

 بود كه يبنابراين، اسالم از ابتداي امر داراي خصوصيت يك دين دعوت[
سازد، آنان را مسلمان كند و در سلك كوشيد دلهاي مردم را به خود متوجه  مي

برادري ايماني درآورد و همانطور كه از ابتداء اين چنين بود به خصوصيت 
  ) كتاب مزبور34صفحة  (].دعوتي و تبليغاتي خود تا زمان حاضر ادامه داده است

 جان ديون  كاراليل وخواهيم از آراء خاورشناسان منصفي چون در اينجا نمي
ياد كنيم، همين اندازه كافيست كه بدانيم در هر دياري پژوهشگران  و ديگران پورت

پذيرند و در برابر آنها از  جو و با انصاف وجود دارند كه آراء مغرضانه را نمي حق
ورزند و از اين رو دروغهايي را كه به پيامبر اسالم نسبت داده  مخالفت خودداري نمي

  .اند شده، رد كرده
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هاي مدني اجازة جنگ به مسلمانان داده   در سورههر چند �وحي محمدي : رابعاً

قرآن كريم . جويي و زورگويي صادر نكرده است ولي هرگز اين اجازه را براي سلطه
  : گويد  مي

� tt ttββββ ÏÏ ÏÏŒŒŒŒ éé éé&&&& tt tt ÏÏ ÏÏ%%%% ©© ©©#### ÏÏ ÏÏ9999 šš ššχχχχθθθθ èè èè==== tt ttGGGG≈≈≈≈ ss ss)))) ãã ããƒƒƒƒ öö ööΝΝΝΝ ßß ßßγγγγ ¯¯ ¯¯ΡΡΡΡ rr rr'''' ÎÎ ÎÎ//// (( ((####θθθθ ßß ßßϑϑϑϑ ÎÎ ÎÎ==== àà ààßßßß 44   )39 :حج (  � 44
ده شده كه پيكار كنند اند، اجازه دا به مسلماناني كه در معرض جنگ قرار گرفته«

  .»زيرا بر آنان ستم رفته است
  : گويد  قرآن مي

� (####θθθθ èè èè==== ÏÏ ÏÏGGGG≈≈≈≈ ss ss%%%% uu uuρρρρ ’’’’ ÎÎ ÎÎûûûû ÈÈ ÈÈ≅≅≅≅‹‹‹‹ ÎÎ ÎÎ6666 yy yy™™™™ «« ««!!!! $$ $$#### tt tt ÏÏ ÏÏ%%%% ©© ©©!!!! $$ $$#### óó óóΟΟΟΟ ää ää3333 tt ttΡΡΡΡθθθθ èè èè==== ÏÏ ÏÏGGGG≈≈≈≈ ss ss)))) ãã ããƒƒƒƒ ŸŸ ŸŸωωωω uu uuρρρρ (( ((#### ÿÿ ÿÿρρρρ ßß ßß‰‰‰‰ tt ttGGGG ÷÷ ÷÷èèèè ss ss???? 44 44 77 77χχχχ ÎÎ ÎÎ)))) ©© ©©!!!! $$ $$#### ŸŸ ŸŸωωωω 
UU UU==== ÅÅ ÅÅssss ãã ããƒƒƒƒ šš šš ÏÏ ÏÏ‰‰‰‰ tt ttGGGG ÷÷ ÷÷èèèè ßß ßßϑϑϑϑ øø øø9999 $$   )190 :بقره (  � ####$$

 روا مداريد آيند در راه خدا پيكار كنيد و تجاوز با كساني كه به جنگ شما مي«
  .»دارد كه خدا تجاوزگران را دوست نمي

  : گويد  قرآن مي

� (( ((####θθθθ èè èè==== ÏÏ ÏÏGGGG≈≈≈≈ ss ss%%%% uu uuρρρρ šš šš ÅÅ ÅÅ2222 ÎÎ ÎÎ���� ôô ôô³³³³ ßß ßßϑϑϑϑ øø øø9999 $$ $$#### ZZ ZZππππ ©© ©©ùùùù !! !!%%%% xx xx.... $$$$ yy yyϑϑϑϑ ŸŸ ŸŸ2222 öö ööΝΝΝΝ ää ää3333 tt ttΡΡΡΡθθθθ èè èè==== ÏÏ ÏÏGGGG≈≈≈≈ ss ss)))) ãã ããƒƒƒƒ ZZ ZZππππ ©© ©©ùùùù !! !!$$$$ ŸŸ ŸŸ2222 44 44 �  
  )36: توبه (  

  .»جنگند همه با مشركان بجنگيد چنانكه آنان همگي با شما مي«
  : گويد قرآن مي

� ŸŸ ŸŸωωωω rr rr&&&& šš ššχχχχθθθθ èè èè==== ÏÏ ÏÏGGGG≈≈≈≈ ss ss)))) èè èè???? $$$$ YY YYΒΒΒΒ öö ööθθθθ ss ss%%%% (( ((#### þþ þþθθθθ èè èèWWWW ss ss3333 ¯¯ ¯¯ΡΡΡΡ óó óóΟΟΟΟ ßß ßßγγγγ uu uuΖΖΖΖ≈≈≈≈ yy yyϑϑϑϑ ÷÷ ÷÷ƒƒƒƒ rr rr&&&& (( ((####θθθθ ‘‘ ‘‘ϑϑϑϑ yy yyδδδδ uu uuρρρρ ÆÆ ÆÆllll#### tt tt���� ÷÷ ÷÷zzzz ÎÎ ÎÎ**** ÎÎ ÎÎ//// ÉÉ ÉÉΑΑΑΑθθθθ ßß ßß™™™™ §§ §§����9999 $$ $$#### 

ΝΝΝΝ èè èèδδδδ uu uuρρρρ öö ööΝΝΝΝ àà àà2222ρρρρ ââ ââ yy yy‰‰‰‰ tt tt//// šš šš^̈̈̈̈̂̂̂ρρρρ rr rr&&&& BB BBοοοο §§ §§���� tt ttΒΒΒΒ 44   )13 :توبه (  �  44
جنگيد كه پيمانهاي خود را شكستند و تصميم به اخراج  چرا با گروهي نمي«

  .»پيامبر گرفتند و آنان بودند كه نخستين بار جنگ را با شما آغاز كردند
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دهد مسلمانان از سوي دشمنانشان در معرض تهاجم و  شان ميخالصه آنكه قرآن ن
تجاوز و ستم قرار گرفته بودند و از اين رو حق داشتند تا از دين و ناموس و جان و مال 

رحم كه سالها آنها را در مكّه  خود دفاع كنند و در راه خدا با دشمن متجاوز و بي
 آرمانهاي مسلمين همراه نبودند ولي شكنجه داده بود، بجنگند اما كساني كه با عقايد و

داشتند، البتّه از تعرض مسلمين در امان بودند چنانكه  ظلم و تجاوزي نيز بر آنها روا نمي
  : فرمايد  قرآن مجيد مي
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دارد، دربارة كسانيكه با شما بر سرِ دين نجنگيدند و شما را از  خدا بازتان نمي«

ديارتان بيرون نراندند كه بدانها نيكي و عدالت كنيد، البتّه خداوند دادگران را 
كند كه در امر دين با  خدا شما را از دوستي با كساني نهي مي. رددا دوست مي

 و از ديارتان بيرونتان راندند و بر اخراج شما با ديگران شما كارزار كردند
  .»ها دوستي ورزند، پس ايشان ستمگرندنهمكاري كردند، و كسانيكه با آ

  :  مأثور است كه فرمود �و نيز از پيامبر اسالم

»ن أَملَ فَسالمِي اإلِلَ إِجابمالَه يهِلَنا و علَ ما عينا، ون ثَمبتن مِهِلي دينِ ع 
  1.»يهلَ عقُيضَ اليهنَّإِ فَديانِ األَهلِأَ

_________________________________________________________________________ 
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هركس دعوت اسالم را بپذيرد در سود و زيان ما شريك خواهد بود، و از «: يعني 
  .»شود بر او نمياهل اديان كسي كه بر آئين خود پايدار مانَد، سختگيري 

ه چرا اي نبود تا كسي اعتراض نمايد ك هن با مشركان، نبرد ظالما�پس جنگ پيامبر
جو بود، هرگز  طلب و سلطه  جنگ�اگر پيامبر اسالم! پيامبر در مدينه تغيير روحيه داد؟

اين صلح در دوران قدرت وي داد بويژه كه  با مشركان تن در نمي» صلح حديبيه«به 
  !رخداد واز همين رو مورد اعتراض برخي از يارانش نيز قرار گرفت

نچه در شرائط پيامبر اسالم قرار داشت، البتّه آري، هر انسان غيور و شرافتمندي چنا
داد مورد تجاوز و  كرد و اجازه نمي از دين و جان و مال خود و همراهانش دفاع مي

اين، ماية مباهات و افتخار ما مسلمانان است كه پيامبر . تعرّض ستمگران قرار گيرد
اگر .  پيروانش ستم كنندارجمند ما نه بر كسي ستم روا داشته و نه اجازه داده تا بر او و

  !اين همت و غيرت و حمايت نبود جاي تعجب و پرسش بود
 چنانكه گفتيم كمال رحمت و رأفت خود را در خالل �مهمتر از اين، پيامبر اسالم

  .جنگها به دشمنان نشان داده است
  : كرد  او بود كه پيش از جنگ به ياران خود سفارش مي

 ذينَ الَّحينَالّي الفَ فِوا اهللاَقُ واتَّليداًلوا وقتُلوا و التَثِّمالتُا و روغدِوا و التَلّغُالتَ«
كُ لَبونَنصِاليمالح 1.»رب  

قطعه مكنيد، هيچ  گري مكنيد، اجساد كشتگان را قطعه خيانت نكنيد، حيله«: يعني 
  .»داند از خدا بترسي كودكي را نكشيد، دربارة كشاورزاني كه بر ضد شما جنگ بپا نكرده

شمرد چنانكه در  او بود كه كشتار زنان مشركين را حتي بهنگام جنگ با آنها روا نمي
»خوانيم  و ديگر كتب معتبر و قديمي مي» أطَّالمو :  

_________________________________________________________________________ 
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ن هي ع ونَك ذلِرَنكَأَ فَةًقتولَ مأَةً أمرَغازيهِ معضِي في بأَ رِ���� اهللاسولَ رنَّأَ«
  )297أ، الجزء األول، صفحة الموطّ. (»يبان والصساءِ النِّتلِقَ

 در يكي از جنگهاي خود جسد زني را ديد كه كشته شده، پس �رسول خدا«: يعني 
  .»اينكار را زشت شمرد واز كشتن زنان و كودكان نهي نمود

اش زخم برداشت و  چون دندانهايش شكست و چهره» اُحدجنگ «او بود كه در 

اي رسول خدا چه شود تا بر دشمنان  : خونين شد، در پاسخ يكي از يارانش كه گفت
  :نفرين كني؟ فرمود 

م هنَّإِومي فَ قَ اهدِمه، اللّةًحم ر وياً داعِثتعِي بنّلكِ واناًعث لَبعم أُي لَنّإِ«
1.»مونعلَالي  

  ام بلكه براي دعوت و رحمت برانگيخته ما به لعن ونفرين مبعوث نشده«: يني 
  . »دانند نمي) صالح و خير خود را( مرا هدايت كن كه ايشان ام، بار خدايا قوم شده

زي، دشمنان ديرينه را پس از آن همه جنايت و خونري» فتح مكّه«او بود كه در 

  .بگزارش عموم مورخان مشمول بخشش قرار داد

 و ديگران، شش هزار اسير ابن هشام و طبريبگزارش » يننَحجنگ «او بود كه در 

ايشان از يارانش خواست تا همه را آزاد كنند با اينكه آتش جنگ را جنگي را بخشود و 
: نويسد  ابن هشام مي. 2 برافروخته و براي پيكار با او گرد آمده بودند�بر ضد پيامبر

پيامبر، خودش به اسيران ياد داد كه پس از نماز ظهر برخيزند و او را واسطه قرار دهند 
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 اسِالنّ بِهرَ الظُّيتلَّا صنَذا ما أَإِ : قالَفَ«:  آزاد كنند تا از يارانش بخواهد كه اسيران را
  1.»مينسلِي الملَ إِ اهللاِسولِرَ بِعشفِستَا نَنّوا إِولُقُوا فَومقُفَ

زني كه » ةندهِ«قاتل عمويش حمزه را مورد عفو قرار داد و از » وحشي«او بود كه 

رهبر مشركان قريش را » فيانابوس«جگر عمويش را بدندان گرفته بود درگذشت و 

 – كه خود و پدرش شرارتها كرده بودند –را »  بن أبي جهلةمكرِعِ«و جرم  دوشببخ

أبوسفيان بن حارث بن  و ةيفوان بن أمص و مرويل بن عهسناديده گرفت و 
و كرد و با رفتار كريمانة خود همه را  و بسياري ديگر را بهنگام قدرت عفعبدالمطّلب

 قرار گرفت، او � در حقيقت دوبار مورد عفو پيامبرمرويل بن عهس. 2فتي بردبه شگ

به اسارت » بدر«يكبار در جنگ » ابن هشام«بگفتة . مردي جسور و بسيار بدزبان بود

 به پيامبر گرفت اجازه ده من دندانهاي پيشين او را بكنم عمر بن خطّابمسلمانان افتاد، 

  :  فرمود �رسول خدا! فتن به تو بازماندگ تا زبانش بدر آيد و از زشت

سيره ابن هشام، القسم األول، صفحة  (.»اًيبِ نَنتن كُ إِي و بِ اهللاُلُثِّمي فَهِل بِثِّمالأُ«

 مثْله خواهد – هر چند پيامبرم –من او را مثْله نخواهم كرد كه خدا مرا «: يعني ) 649
  !.»كرد

كردن كه نمايشگر قساوت و سنگدلي است بيزار بود  هاي از مثل  باندازه�پيامبر اسالم
كتاب (در صحيح بخاري . كه از مثلة حيوانات پيش از ذبح آنها نيز بسختي منع نمود

 �پيامبر خدا: يعني . وانيالح بِلَثَّن م م����يبِ النَّنَعلَ: آمده ) 122الذبائح و الصيد، ص 
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تا كسي جرأت نكند دست بدينكار (د كسي را كه حيوانات را مثله نمايد نفرين كر
  .»)زند

 را داشتند و مقدمات آنرا فراهم �تاريخ گواه است كساني كه قصد كشتن پيامبر
  .آوردند از سوي آن حضرت با كمال بزرگواري مورد بخشش قرار گرفتند

  :  و ديگران گزارش نموده كه ك و ابن عباس مالِ بنِسِنَأَطبري از 

ل بن ج مِهِصحابِ و أَِ���� اهللاِسولِلي روا عطُب هةَكَّ مهلِن أَ مِالًج رمانينَ ثَنَّأَ«
تفسير الطبري، . (»مهقَعتَأَ فَ���� اهللاِسولُم رهذَخَأَم فَوهلُقتُي لِجرِ الفَالةِ صند عِنعيمِالتَّ

  )110الشّفا، اثر قاضي عياض أندلسي، الجزء األول، صفحة .  از سورة فتح24ذيل آية 
هشتاد مرد از مكّيان از كوه تنعيم بسوي پيامبر و يارانش فرود آمدند و اين «: ي يعن

خواستند پيامبر و ياران او را غافلگير كرده در نماز  دم بود آنها مي از سپيدهمبهنگام ن
  .» آنانرا دستگير كرد و سپس همه را آزاد ساخت�بكشند ولي رسول خدا

زينب «زني يهودي بنام » ريبجنگ خَ«ز ابن هشام در سيره آورده است كه پس ا
. گوشت گوسندي رابه زهرآلود و سپس آنرا برسم هديه براي پيامبر آورد» بنت الحارث

اي از آنرا به دهان نهاد ولي فرو نبرده بيرونش افكند و گفت كه اين استخوان  پيامبر، پاره
اند و او به جرم آنگاه زن مزبور را بخو! دهد كه مسموم شده است به من آگاهي مي

 از وي پرسيد چه چيز تو را بر اينكار وادار ساخت؟ زن �پيامبر. يش اعتراف كردخو
  :يهودي پاسخ داد 

  !.»رُخبيس فَاًبي نَن كانَ، و إِنه مِحترَ استَكاًلِ من كانَ إِلتقُفَ«

 باشد شوم و اگر پيامبر پيش خود گفتم اگر او پادشاه باشد از وي آسوده مي«: يعني 
  !.»)تا از گوشت مسموم نخورد(رسد  به او خبر مي

  : نويسد  ابن هشام مي
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  1.ِ»���� اهللاِسولُنها ر عزجاوتَفَ«
  !.» از گناه او درگذشت�رسول خدا«: يعني 

تاريخ گواه است كساني بر ضد پيامبر و مسلمانان به جاسوسي پرداختند و رسول 

 بود كه باتّفاق همة ةعلتَب بن أبي بحاطِ: له  آنان را مورد عفو قرار داد، از جم�خدا

و مورخان و مفسران درصدد برآمد تا اهل مكّه را از حركت پيامبر بسوي آنها آگاه كند 
چون از خيانتش پرده برداشته شد به عذرخواهي نزد پيامبر آمد، عمر بن خطّاب اجازه 

هاي  وي درگذشت و آيهخواست تا او را بكشد، ولي پيامبر با كمال بزرگواري از 
به تفسير طبري و ساير تفاسير در سورة . (دربارة او نازل شد» هنَحِمتَم«آغازين از سورة 

  .» بنگريد399 و 398ممتحنه نگاه كنيد و نيز به سيرة ابن هشام، القسم الثّاني، صفحة 
خالصه آنكه كتب تاريخ و سيره مشحون از آثاري است كه عفو و رحمت پيامبر 

دهد چنانكه در همين دوره، سخن از عفو و   را در دورة قدرتش نشان مي�ماسال
اگر قرآن در دوران مكّه . اغماض در قرآن كريم و تعاليم پيامبر به فراواني رفته است

  : گويد  مي

� ÉÉ ÉÉ‹‹‹‹ èè èè{{{{ uu uuθθθθ øø øø���� yy yyèèèè øø øø9999 $$ $$#### óó óóQQQQ ßß ßß∆∆∆∆ ùù ùù&&&& uu uuρρρρ ÅÅ ÅÅ∃∃∃∃ óó óóOOOO ãã ããèèèè øø øø9999 $$ $$$$$$ ÎÎ ÎÎ//// óó óóÚÚÚÚ ÌÌ ÌÌ���� ôô ôôãããã rr rr&&&& uu uuρρρρ ÇÇ ÇÇ tt ttãããã šš šš ÎÎ ÎÎ==== ÎÎ ÎÎγγγγ≈≈≈≈ pp ppgggg øø øø:::: $$   )199 : أعراف( � ####$$
  .»و به كارهاي شايسته فرمان ده و از نادانان رويگردانعفو پيشه كن «

  : فرمايد  در دوران مدينه نيز مي

� (( ((####θθθθ àà àà���� ÷÷ ÷÷èèèè uu uu‹‹‹‹ øø øø9999 uu uuρρρρ (( ((#### þþ þþθθθθ ßß ßßssss xx xx���� óó óóÁÁÁÁ uu uu‹‹‹‹ øø øø9999 uu uuρρρρ 33 33 ŸŸ ŸŸωωωω rr rr&&&& tt ttββββθθθθ ™™ ™™7777 ÏÏ ÏÏtttt éé ééBBBB ββββ rr rr&&&& tt tt���� ÏÏ ÏÏ���� øø øøóóóó tt ttƒƒƒƒ ªª ªª!!!! $$ $$#### óó óóΟΟΟΟ ää ää3333 ss ss9999 33 33 ªª ªª!!!! $$ $$#### uu uuρρρρ ÖÖ ÖÖ‘‘‘‘θθθθ àà àà���� xx xxîîîî 

îî îîΛΛΛΛ ÏÏ ÏÏmmmm §§   )22 :نور (  � ‘‘‘‘§§

_________________________________________________________________________ 

  .338سيره ابن هشام، القسم الثّاني، صحفه  -1



  واكنش تازة پيامبرواكنش تازة پيامبرواكنش تازة پيامبرواكنش تازة پيامبر

 

79797979

ت نداريد كه مسلمانان بايد عفو كنند واز بديهاي ديگران در گذرند، آيا دوس«
  .»خداوند شما را بيامرزد وخدا بسيار آمرزنده و مهربان است

  : فرمايد همچنين در سورة مائده كه در اواخر دوران مدينه آمده مي

� ŸŸ ŸŸωωωω uu uuρρρρ ãã ããΑΑΑΑ#### tt tt““““ ss ss???? ßß ßßìììì ÎÎ ÎÎ==== ©© ©©ÜÜÜÜ ss ss???? 44 44’’’’ nn nn???? tt ttãããã 77 77ππππ oo ooΨΨΨΨ ÍÍ ÍÍ←←←← !! !!%%%% ss ss{{{{ öö ööΝΝΝΝ åå ååκκκκ ÷÷ ÷÷]]]] ÏÏ ÏÏ ii iiΒΒΒΒ �� ��ωωωω ÎÎ ÎÎ)))) WW WWξξξξ‹‹‹‹ ÎÎ ÎÎ==== ss ss%%%% öö ööΝΝΝΝ åå ååκκκκ ÷÷ ÷÷]]]] ÏÏ ÏÏ ii iiΒΒΒΒ (( (( ßß ßß#### ôô ôôãããã $$ $$$$$$ ss ssùùùù öö ööΝΝΝΝ åå ååκκκκ ÷÷ ÷÷]]]] tt ttãããã 

ôô ôôxxxx xx xx���� ôô ôô¹¹¹¹ $$ $$#### uu uuρρρρ 44 44 ¨¨ ¨¨ββββ ÎÎ ÎÎ)))) ©© ©©!!!! $$ $$#### UU UU==== ÏÏ ÏÏtttt ää ää†††† šš šš ÏÏ ÏÏΖΖΖΖ ÅÅ ÅÅ¡¡¡¡ óó óóssss ßß ßßϑϑϑϑ øø øø9999 $$   )13 :مائده (  � ####$$
 پس آنها را – مگر اندكي از آنان –وي  شپيوسته بر خيانتي از ايشان مطّلع مي«
  .»دارد فو كن و از ايشان درگذر كه خدا نيكوكاران را دوست ميع

اين معنا به فراواني آمده   در مدينه صادر شده نيز� سخناني كه از رسول اكرمو در

  :  فرمود عكو بن أَةملَس: چنانكه به 

»األَا بنَي كولَع م1.»عسجِأَ فَكت  
  .»اي پسر اكوع قدرت يافتي، پس به نيكي عفو كن«: يعني 

  :  مأثور است كه فرمود �و نيز از پيامبر

»مفا عِن عالقُند ةِدرا اهللاُفَ عع نهي وم2.»ةِسرَ الع  
را در روز تنگي مشمول عفو خود كسي كه بهنگام قدرت عفو كند، خدا او «: يعني 
  .»گرداند

  : فرمودعقَبة بن عامِرو نيز به 
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ن عطي متُ ، وكعطَن قَ ملُصِ؟ تَةِرَ اآلخِنيا و الد أهلِخالقِ أَلِفضَأَ بِكرُخبِأَال أُ
رَحمكعفُ تَ وو علَن ظَممك.  

به هر كس از تو ) ينستكها(خرت خبر دهم؟را از برترين اخالق مردم دنيا و آآيا تو «
ريد بپيوندي، و به كسي كه تو را محروم كرد ببخشايي، و كسي راكه به تو ستم كرد ب

  .»عفو كني
 در دوران مدينه تغيير روحيه نداده بود زيرا عفو و رحمت در �امبر خدابنابراين ، پي

  .تعاليم و در اعمالش مانند دوران مكّه ، جلوه گري مينمود
از قرآن و سيره و تاريخ و حديث دربارة گذشت ها و !  خاورشناسآيا گلدزيهرِ

  !حمت پيامبر بي خبر است يا آگاهانه خود را به ناداني ميزند؟ر

در مدينه مي انديشد او پيامبري است كه با «:آنچه گلدزيهر مينويسد كه :خامساً

 پيامبران  مانند_داردرسالت خودسلسلة پيامبران تورات را بپايان ميبرَد و بنابراين وظيفه 
و آنانرا از گمراهي نجات بخشد به هشدار دادن انسانهايي  مانند خود برخيزد  _مزبور 

پيامبران ) با وجود آنكه از قوم يهود برخاسته (داللت دارد بر آنكه استاد گلدزيهر »...
  !يهود را نميشناسد

ظه كردن ِ همنوعان شگفتا چگونه تمام پيامبران تورات تنها به هشدار دادن و موع

اين پيامبر بزرگوار .  است �موسيبرجسته ترين انبياء تورات ! خود اكتفا نموده اند؟

در عين داشتن نبوت ، بنيانگذار دولت و فرمانده كلّ قوا بشمار ميرفت بطوريكه در 

سي  گزارشهاي روشني آمده كه در باب مديانان و اموريانتورات از نبردهاي وي با 
 ميتوان آنها را ديد ، بعنوان نمونه تورات فر تثنيهسِ از مسو و باب فر اعدادسِ از و يكم

  :مينويسد 
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انتقام بني اسرائيل را از مديانيان بگير : خداوند موسي را خطاب كرده گفت[
پس موسي قوم را مخاطب ساخته . و بعد از آن بقوم خود ملحق خواهي شد

سازيد تا بمقابله مديان برآيند و گفت از ميان خود مردان براي جنگ مهيا 
هزاران نفر ازهر سبط از جميع اسباط . انتقام خداوند را از مديان بكشند 

پس ازهزاره هاي اسرائيل از هر سبط يك هزار . اسرائيل براي جنگ بفرستيد
و موسي ايشان را . شدند  مهيا شده براي جنگ منتخب )از دوازده سبط(نفر 

ي را و با مديان بطوريكه خداوند، موس... نگ فرستاد هزار نفر از هر سبط بج
تگان، ملوك  ذكوران را كشتند و در ميان كشأمر فرموده بود جنگ كرده همه

ع پنجم پادشاه مديان را كشتند و م و صور و حور و رابمديان يعني اَوي و راقَ
ان را به اسرائيل زنان مديان و اطفال ايش عور را بشمشير كشتند و بنيبلعام بن ب

 أمالك ايشان را ع بهائم و جميع مواشي ايشان و همهاسيري بردند و جمي
هاي ايشان را به آتش  غارت كردند و تمامي شهرها و مساكن و قلعه

  .]!سوزانيدند
  )تورات، سفر اعداد، باب سي و يكم(

با وجود اين، چگونه جناب گلدزيهر پيامبران تورات را اهل اندرز و نصيحت 
رود كه چرا پيامبر اسالم به مسلمانان دستور دفاع در  و آنگاه به شگفتي فرو ميشمرد  مي

  !برابر يورش ستمگران داده است؟

، از قوانين كيفري و فر خروج والويان و اعدادسِتورات در ابواب گوناگون از 

نيز از دادگاههاي ) كتب سنّتي و كهن يهود (ودلمتِاجتماعي بتفصيل سخن گفته است و 
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اند سخن به ميان  كه به رسيدگي دعاوي مالي و مدني مأمور بوده» بيت دين«ي يا محل

يع و بآورده است و قوانين دادرسي و ترتيب داوري واحكام مربوط به مالكيت و ارث و 
وعة مندرجات دهد و از مجم اجاره وغرامت و جز اينها را در شريعت موسي توضيح مي

و نصيحت قوم خود ! ي اندرزدادنار تنها ب� موسيشود كه مزبور به خوبي استنباط مي

بر » عدالت اجتماعي«نيان نهد كه اي را ب مبعوث نشده بود بلكه وظيفه داشت تا جامعه

اسرائيل را از تهاجم دشمنان داخلي و  ن حاكم باشد و بعالوه مأمور بود تا جامعة بنيآ
را به شكلي كاملتر و  آن�و اين همان كاري است كه پيامبر اسالم. خارجي حفظ كند

  .تر بانجام رسانيد تر و در عين حال ماليم موفّق

همين شيوه  عليهم السالم 1يوشع و داود و سليمان، أنبيائي چون �پس از موسي

را دنبال كردند و در عين ارتباط با وحي إلهي و ارشاد و انذار مردم، از ادارة شوؤن 
اختن به امور سياسي غفلت نورزيدند و جنگ و اجراي قوانين كيفري و اجتماعي و پرد

 كتاب اول پادشاهان و  يوشع و كتاب دوم سموئيلصحيفهتفصيل اين موارد را در 

  .كنيم كه بضميمة اسفار پنجگانة تورات آمده بروشني مالحظه مي

_________________________________________________________________________ 

اسرائيل  برخي از يهوديان و مسيحيان، نبوت داود و سليمان را نپذيرفته و آن دو را از پادشاهان بني -1
و اينست «: نويسد  ايشان است كه درباره داود مي» كتاب مقدس«شمرند ولي اين پندار برخالف  مي

عقوب و مغنّي مسيح خداي ي. سخنان آخر داود بن يسا، و وحي مرديكه بر مقام بلند ممتاز گرديده
كتاب دوم سموئيل، . (»روح خدا بوسيله من متكلم شد و كالم او بر زبانم جاري گرديد: شيرين اسرائيل 

  )33باب 
تواند دليل برگزيدگي و نبوت وي  شدن كالم خدا بر زبان او مي پيداست كه نزول وحي بر داود و جاري

خداوند بار ديگر به سليمان ظاهر شد «: نويسد  بشمار آيد چنانكه كتاب مقدس درباره سليمان نيز مي
  ).9كتاب اول پادشاهان، باب ... (چنانكه در جبعون بر وي ظاهر شده بود، وي را گفت 
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شناسي، قدري به شناسايي كيش  پس سزاوار بود كه استاد گلدزيهر بجاي اسالم
  !.شد  اغالط فاحش نمياين گونهشت تا گرفتار گما پدران خود همت مي

كند،   مقايسه مي� را در دوران مكّه با مسيح� سال كه پيامبر اسالم23اما نويسندة 
 آگاهي دارد و شگفت است �شناسد ونه از احوال مسيح  را مي�متأسفانه نه محمد
  : نويسد  خبري، مي كه با وجود اين بي

گيهاي زمان خود كه دنيا را در مراحل آخرين خود رسته از آلودامردي زاهد و و[
، مردي كه پيوسته به آخرت 1داند الوقوع مي تصور كرده و روز بازخواست را قريب

كند، زور و ستم را نكوهش  انديشيده و قوم خود را به ستايش خداوند جهان دعوت مي
ين مردي كه به كند، چن و افراط در خوشگذراني و غفلت از حال مستمندن را مالمت مي

شود سرسخت و  روش مسيح، سراپا شفقت است يكباره مبدل به جنگجوئي مي
  )135ة صفح...]!!.(گذشت بي

 سال پيش از اين دربارة خوي پيامبر نوشته 23ايم كه نويسندة  البته فراموش نكرده

 يا دربارة زندگي پيامبر در مدينه 2]طبعي مايل به تواضع و رأفت داشت[: بود 

_________________________________________________________________________ 

yy �: فرمايد  داند و مي در قرآن كريم تصريح شده كه زمان رستاخيز را هيچكس جز خدا نمي -1 yy7777 tt ttΡΡΡΡθθθθ èè èè==== tt tt↔↔↔↔ óó óó¡¡¡¡ oo oo„„„„ 

ÇÇ ÇÇ tt ttãããã ÏÏ ÏÏππππ tt ttãããã$$$$ ¡¡ ¡¡¡¡¡¡9999 $$ $$#### tt ttββββ$$$$ −− −−ƒƒƒƒ rr rr&&&& $$$$ yy yyγγγγ8888 yy yy™™™™ óó óóQQQQ ßß ßß∆∆∆∆ (( (( öö öö≅≅≅≅ èè èè%%%% $$$$ yy yyϑϑϑϑ ¯¯ ¯¯ΡΡΡΡ ÎÎ ÎÎ)))) $$$$ yy yyγγγγ ãã ããΚΚΚΚ ùù ùù==== ÏÏ ÏÏææææ yy yy‰‰‰‰ΖΖΖΖ ÏÏ ÏÏãããã ’’’’ ÎÎ ÎÎ nn nn1111 uu uu‘‘‘‘ (( و اگر در برخي از آيات ). 187: اعراف  (� ))
مقصود، نزديكي آن نسبت به عمر عالم است يعني جهان، بيشترِ عمر » رستاخيز نزديك شده«آمده كه 

  .خود را طي كرده و با وجود اين ممكن است قرنهاي بسيار از عمر جهان باقيمانده باشد
  . سال23ز كتاب  ا39صفحه  -2
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هاي   و دربارة گذشت1]كرد حضرت رسول درنهايت قناعت زندگي مي[: يسد نو مي

  2.]در فتح مكّه از كشتن بسي از معاندان صرفنظر كرد[: نويسد  پيامبر مي
» انجيل« تصوري دارد كه هرگز با �نگارِ تازه، از مسيح از اينها كه بگذريم سيره

در ذهن ! اآگاه و خاورشناسان ناشياي از كشيشان ن اين تصور غلط را پاره. منطبق نيست
» مقاومت مسلّحانه« هرگز با �اند كه مسيح اند و چنين وانمود كرده وي جاي داده

 به شاگردان خود �خوانيم كه مسيح  ميانجيل لوقاموافقت نداشته است با اينكه در 

  : فرمان داد 

وقا، باب النجيل ل (]!. خود را فروخته آن را بخردكسي كه شمشير ندارد جامه[

  )پنجم
 تصميم داشت تا در صورت لزوم دست به �شود كه عيسي و از اينجا فهميده مي

اما اينكه برخي از . پيكار زند و از خود و پيروانش در برابر تهاجم دشمن دفاع كند

:  شاگرد و حواري خويش گفت پطرس به �اند كه چون عيسي كشيشان پنداشته

پس ]. 3كه شمشير گيرد به شمشير هالك گرددشمشير خود را غالف كن زيرا هر [
اين تفسير، بكلّي نادرست و باطل است ! مسيح به هيچ وجه با جنگ موافق نبوده است

 پيش آمد �اي عيسيربزيرا اگر بخواهيم عبارت مزبور را بدون توجه به شرائطي كه 
سياري از را سخني گزاف و برخالف واقع بشماريم چراكه بنتفسير كنيم ناگزير بايد آ

رين بناب! د ولي با شمشير هالك نشدندافراد بشر در طول تاريخ، شمشير بدست گرفتن

_________________________________________________________________________ 

  . سال23 از كتاب 302صفحه  -1
  . سال23 از كتاب 290صفحه  -2
  .انجيل متّي، باب بيست و ششم -3
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اي رخداد كه مسيح  بايد ببينيم پس از آنكه عيسي به خريد اسلحه فرمان داد، چه حادثه
  و مقصود او چه بود؟! از بكارگرفتن شمشير نهي كرد؟

 براي دفاع از خود و �يحفهميم كه مس با اندك دقّتي در مندرجات انجيل مي
يارانش آنها را مأمور ساخت تا به تهية اسلحه پردازند ولي چون در محاصرة دشمن قرار 

كه در چنين شرائطي دفاع با اسلحه، كار را بر او و  گرفت و به تنگنا افتاد، دانست
افكند، از اين رو به گواهي انجيل  كند و همه را به كام مرگ مي تر مي پيروانش سخت

 �؟ مسيح]آيا شمشيرها را بكار ببريم: [، همين كه ياران وي از او پرسيدند لوقا

انجيل لوقا، باب ]!. (دست نگاهداريد: [مقاومت مسلّحانه را مصلحت نديد و گفت 
شمشير خود را غالف كن زيرا : [و در اين شرائط به پطرس دستور داد ) دومبيست و 

  ].دهر كه شمشير گيرد به شمشير هالك گرد
بنابراين، آندسته از مبلّغان و خاورشناسان مسيحي كه پيامبر خود را با هرگونه دفاع 

شمرند بايد در تفسير انجيل، تجديدنظر كنند و تعاليم إلهي را به  مسلّحانه مخالف مي
  .تحريف نكشند

 قرار گرفته و مسيح، بگواهي انجيل، � بر بنياد ديانت موسي�آري، آئين عيسي
  :  است صريحاً گفته

ام تا  ام تا تورات يا صحف انبياء را باطل سازم، نيامده گمان مبريد كه آمده«
  )انجيل متّي، باب پنجم. (»باطل نمايم بلكه تا تمام كنم

 نيز با جنگهاي مشروع و قوانين اجتماعي و مدني كه در ديانت �پس عيسي
اند كه  رض بوده تشريع شده، مخالفت نداشت و اين كشيشان ناآگاه و يا مغ�موسي

اند و دين خدا را  به آئين او شكل منفي داده و آنرا به چند قانون اخالقي محدود ساخته
بنابر آنچه گذشت، خاورشناساني كه به آئين يهودي . اند و ترك دنيا كشيده» تيهبانِر«به 
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كاري را اند نبايد روش پيامبر اسالم را مورد انتقاد قرار دهند و  يا كيش مسيحي گراييده
  !.اند بر پيامبر اسالم عيب نهند كه پيامبرانشان تأييد كرده
زند كه چرا در   سال است كه از يكسو بر پيامبر اسالم طعنه مي23شگفت از نويسندة 

را » جهاد اسالمي«گونه رفتار نكرده است؟ و از سوي ديگر در كتاب خود  مدينه مسيح
  : نويسد  ميو ! شمرد مينشانة فراست و كياست و واقع بيني پيامبر 

ترين قانوني است كه بشر  سابقه جهاد از شرايع خاص اسالم است و بي[
بيني محمد  وضع كرده است و آنرا بايد مولود فراست و كياست و واقع

  1...].دانست

كه نويسنده مانند ساير مسائل تاريخي در اين زمينه » تاريخ تشريع جهاد«صرفنظر از 
گويي آن جناب جاي حيرت و  شده، حقّاً كه تناقض» جهالت«يا » خيانت«نيز دچار 

  !.»بصارولي األَروا يا أُبِأعتَفَ«. عبرت دارد

  
  !!ترك تبليغ دين

 چنين �خصيت پيامبردر پي ادعاي خود مبني بر تغيير ش! نگارِ پريشان گفتار سيره
  : نويسد  مي

يرند و اين تبدل به آهستگي و كند آدميان پيوسته در حال تحول و تغي ويلز تصور مي[
كنيم شخص پنجاه  گيرد و از همين روي بدان توجه نداريم وخيال مي مرور انجام مي

ساله همان شخص بيست ساله است در صورتي كه چيزي از آن جوان بيست ساله در او 
اين فرض از اين لحاظ صحيح است كه قواي . و بتدريج تغيير كرده است(!!) نيست

گذارند و از طرف ديگر قواي معنوي در اثر خواندن،  به ضعف و افول ميحياتي رو 

_________________________________________________________________________ 

  . سال23 از كتاب 96صفحه  -1
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تفاوت شخص پنجاه ساله با همان آدم . گرايند انديشيدن و آزمودن به سوي كمال مي
بيست ساله فرونشستن هيجانها، شهوات و خواهشهاي شديد جسمي و روحي است 

گرفتن معقوالت و  كلشدن تدريجي فكر بواسطة تجربه و مطالعات و ش بويژه پخته
 اين فرض كه در جاي خود واجد ارزش است ابدا . تدريجي معنوياتخالصه، نمودِ

 سالگي وارد مدينه شده است يعني در همان 53كند، زيرا او در  دربارة محمد صدق نمي
اند ولي از آغاز ورود  سنّي كه همة قواي جسمي و معنوي بحال متوسط و عادي برگشته

د سردرميبه يثرب محمدي كه در آورد و در مدت ده سال و ان دي ديگر از گريبان محم
 1با آن محمدي كه سيزده سال در مكّه مردم را به مردمي(!!) يگذراند بكلّ اين شهر مي
» و أنذر عشيرتك األقربين«: كند، از لباس پيغمبري كه به مفاد  فرق مي(!!) كرد دعوت مي

ي عادات سخيف جاهليت بايد برهاند بيرون خويشان و كسان خود را از تاريك
تا نخست همان عشيرة اقربين را زبون سازد و همان كساني كه سيزده سال او (!!) آيد مي

را » لتنذرأم القري و من حولها«كسوت . را مسخره كردند و آزار رسانيدند بزانو در آورد
 العرب ت كه تمام جزيرةكند و در مقام آنس و لباس رزم به تن مي(!!) به يكسوي انداخته

  )136 و 135صفحة ]. (را از يمن گرفته تا شام زير لواء خود درآورد
اي بر كنده و خويشتن را در آن افكنده  نويس چاله بينيد سيره در اينجا چنانكه مي

كه اي از عمر خود به مدينه گام نهاد   در مرحله�كند كه پيامبر زيرا اعتراف مي! است
ماند و  س در مييون آيد، در اينجا سيره و درست نمي ادر مورد» يتتغيير شخص«فرضية 

بيماري مخصوص مردان «زند و از  مي» مسترراك«ناگزير دست بدامان ! براي حلّ معما
ناگهاني و بدون طي بقول گلدزيهر اين تغيير : [نويسد  گويد و مي سخن مي! »العاده فوق

_________________________________________________________________________ 
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 مخصوصِ مردان يرد كه راك آنرا بيمار بر آن امري حمل كمراحلِ تحول را بايد
  1]!.العاده نهاده فوق

ي نيست عدانند كه بيماري، چيزي جز انحراف از تعادل طبي گويي اين درماندگان نمي
تواند آفرينندة آئيني معتدل باشد كه نه دنياطلبيِ محض را سفارش  و چنين انحرافي نمي

كند و نه   لذائذ زندگي منع مينمايد، نه از كند و نه ترك دنيا را توصيه مي مي
كند ونه انباشتن مال را نيكو  پذيرد، نه مالكيتِ شخصي را رد مي پرستي را مي شهوت

كشي  داند، نه رياضت كشيدن را جايز مي دارد و نه ستم كردن را روا مي شمارد، نه ستم مي
جنگ )! دل نازك(پذيرد، نه همچون خاورشناسانِ  پسندد و نه ترك عبادت را مي را مي

كند و نه مانند چنگيز و تيمور و آتيال سفّاكي و قساوت را مشروع  دفاعي را محكوم مي
  ... .داند مي

! »كند فرق مي... بكلّي «:  در مدينه �نويس تازه آورده كه پيامبر اسالم اما آنچه سيره
ا را به  القري و من حولهكسوت لتنذر أم«و ! »آيد بيرون مي... از لباس پيغمبري «و 

داند جنگ  كند كه نمي خبري يا تغافل وي حكايت مي  كمال بيهمه از! »يكسو مي اندازد
 مانند صلحش و بشارت وي همچون انذارش براي رضاي خدا واصالح مردم �محمد

  : و اين روحيه در همة كوششهاي وي حفظ شده و بقول قرآن مجيد . بوده است و بس
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براي خدا است همان خداوند ) همه(بگو كه نماز و قربانيم و زندگاني و مرگم «
ام و نخستين  ار فرمان يافتهجهانيان كه او را شريكي نيست و من بدينك

  .»فرمانبردارم

_________________________________________________________________________ 
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 در دوران مدينه هرگز دست از تبليغ و �از اين گذشته، كيست كه نداند پيامبر اسالم
دعوت برنداشت و سيماي پيامبري وهدايت را از دست نداد؟ آياتي كه در توحيد و 

 با ارباب توجه به سراي بازپسين و سفارش به تقوي درمدينه نازل شده و سخناني كه
آورد و تعداد هاي مدني رفته، بيش از آنست كه بتوان همه را در اينجا  مذاهب در سوره

 درمدينه براي ارشاد قبائل گوناگون فرستاده، فراوانتر از آنست كه �هايي كه پيامبر نامه

 هريعد زأبوعبداهللا محمد بن ساز قدماي مسلمين، . در اين صفحات محدود بگنجد

» بري الكُبقاتالطّ«در كتاب » كاتب واقدي«مشهور به ) ق.   ه330 سال متوفّي به(
 در �هايي است كه پيامبر ها بجز نامه هاي مزبور را فراهم آورده است و اين نامه نامه

دوران مدينه، براي پادشاهان و امراي غير عرب ارسال داشت و آنها را به خداشناسي و 
  .قبول اسالم فرا خواند

 در دوران مدينه اعزام نمود تا قبائل �هاي تبليغاتي كه پيامبر اكرم هيئتو بعالوه، 
 بياموزند وخطراتي كه براي آنها پيش آمد، از مسلّمات تاريخ تعرب را قرآن و سنّـ

كوشيد تا دلهاي مردم را جلب كند و   مي�دهد كه پيامبر اسالم است و بخوبي نشان مي

چهل تن از ياران » ةونَعئرمبِ«كه در حادثة قصد لشكركشي بسوي قبائل نداشت، چنان

نشينان قرآن بياموزند ولي اعرابِ ستمگر جز سه تن  خويش را گسيل داشت تا به باديه

ده تن از ياران پيامبر را كه براي تعليم » جيعر«بقيه را به قتل رساندند و نيزدر ماجراي 

:  ايشان را عموم مورخان چون نامها و داستانهاي. دين رفته بودند به شهادت رساندند
اند و هر كس   و ديگران آوردهابن اسحق و ابن هشام و طبري و واقدي و ابن سعد

  .تواند به كتابهاي نامبرده بنگرد بخواهد مي

صلح حيبِددهد پيامبر اسالم   در دوران مدينه، دليل ديگري است كه نشان ميةي

ست يابد و با اينكه صلح مزبور مورد خواست به اهداف خود با نيروي شمشير د نمي
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 نبود، آن حضرت قراردادِ صلح را با آغوش باز �خشنودي برخي از ياران پيامبر
آميزي كه بعداز اين صلح صورت گرفت در نفوذ  پذيرفت و دعوت و تبليغ مسالمت

  .اسالم سهم بسزايي داشت

شتافته » كربني ب«پس از آنكه قريش قرار صلح را نقض كردند و بياري قبيلة 

 بدفاع از مسلمانان �را در حال ركوع و سجود كشتند، پيامبر اسالم» ةزاعخُ«مسلمانانِ 

نازل شد كه در حكم اعالم جنگ به مشركان » توبه«سورة ستمديده برخاست و آيات 
اگر مشركي آهنگ شنيدن : خوانيم كه  با اينهمه، در خالل همين آيات مي. شود تلقّي مي

را داشت بايد او را پناه دهند تا حقايق دين را بشنود و سپس وي را به محلِّ » كالم خدا«
  : فرمايد  امن رسانند تا بتواند بخوبي تصميم گيرد و حق را از باطل برگزيند چنانكه مي
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اگر يكي از مشركان درخواست كرد كه زينهارش دهي، او در پناه گير تا كالم «

حقايق دين (خدا را بشنود سپس وي را به امانگاهش برسان چون كه اين گروه 
  .»دانند نمي) را

ينه، كسوت تبليغ را به يكسو انداخت و تنها لباس  در دوران مد�پس چگونه پيامبر
آيا اين اراجيف، نشانة ناداني يا خيانت در گزارش تاريخ نيست؟ آيا در ! رزم بر تن كرد؟

نگارش سيرت پيامبري كه مورد احترام و اقتداي ميليونها انسان است، اين اندازه 
  !فرهنگي و جسارت روا است؟ بي
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  تفاوت آيات مكّي و مدني

رود و  اي بدنبال گلدزيهر مي  سال همچون سايه23اي از موارد، نويسندة   پارهدر
  !خواند شعري را كه آن سروده اين مي

هاي مكّي و مدني بلحاظ اسلوب كالم  يكي از آن مورد تفاوتي است كه ميان سوره
  : نويسد  وجود دارد، گلدزيهر در اين باره مي

ري محمد روي داد، در اسلوب قرآن وشكل ري كه در طبيعت پيامبيي است تغيبديه«
  1!.»ادبي آن اثر نهاد

رين و بناب! ة آن را بعهده گرفته است سال ترجم23آورد كه نويسندة  آنگاه سخني مي
را در اين باره بياوريم و پاسخ استاد و شاگرد را يكجا ! جا دارد تا گفتار مترجم ماهر

  .بدهيم
هاي  هاي مكّي كه گاهي گفته آهنگ سوره شآيات خو: [نويسد  نگار تازه مي سيره

گويد  كند و از هيجان روح گرم مردي سخن مي اشعياء و ارمياء نبي را در خاطر زنده مي
آهنگ شعر . شود هاي رؤياگون خويش است در مدينه كمتر ديده مي كه مجذوب انديشه

رنده تبديل گرايد و به احكامي قاطع و ب و طنين موسيقي در آيات مدني به خاموشي مي
  )136صفحة ]. (شود مي

شك نيست كه ميان آيات مكّي و مدني تفاوتهايي وجود دارد ولي اين تفاوتها مربوط 
  : به تغيير شخصيت پيامبر نيست زيرا 

هاي مكّي كه معموالً آيات كوتاه وموجزي را در بردارند،  در ميان سوره : اوالً

آورند و آيات  هاي مدني را بياد مي  سورههايي آمده است كه همان شيوه و اسلوب سوره

_________________________________________________________________________ 
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عراف و نعام و أَر و أَمف و زيوسسورة : دهند مانند  بلند و روشني را نمايش مي
  : خوانيم  بعنوان نمونه در سورة مكّي أعراف مي.  و جز اينهابوتنكَص و عصقَ
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  : خوانيم  و در سورة مدني نور مي
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  .وتي نكرده استها و اسلوب بيان در آنها تفا بينيد طول آيه چنانكه مي

ها و آيات كوتاه را فرو فرستاده درهمان زمان نيز  بنابراين آن كس كه در مكّه، سوره
  .ها و آيات بلند توانايي داشته است برآوردن سوره

هاي موجز مكّي، آياتي بلند به شيوة آيات مدني  اي از موارد ميان سوره در پاره : ثانياً

  : ثّر جاي دارد  سورة مدشود مانند اين آيه كه در ديده مي
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آية مذكور چنانكه گفتيم در سورة مدثّر آمده و با آيات پيش از خود بلحاظ معني 
ند دارد و از حيث وزن نيز در پايان، با آنها هماهنگ شده است و نشان مي دهد كه وپي

هاي مدني  قرآن كريم به اسلوب سوره) ثّرمقارن با نزول سورة مد(در آغاز رسالتِ پيامبر 
هاي مدني در روزگار بعد پديد آمده و قرآن يا  شده است نه آنكه سبك سورهنيز نازل 

  !.اند پيامبر بمرور زمان متحول شده

سخن بليغ سخني است كه بمقتضاي حال صادر شود و بهمين مناسبت شيوة  : ثالثاً

گفتار در هنگام اندرز و موعظه بايد تا از اسلوب سخن در وقت تشويق به جنگ يا 
اين قرآن كريم كه در كمال فصاحت و اوج بالغت نازل شده، . ون ممتاز باشدتشريع قان

پرستي را محكوم  ر مكّي كه شرك و بتودر س. معنا را به خوبي رعايت كرده است
دهد، اين امور را با عباراتي فشرده و  نمايد و مشركان را از وقوع رستاخيز بيم مي مي

اي را   در دوران مدينه كه مسلمانان، جامعة تازهاما. كند دهنده بيان مي كلماتي تكان
تشكيل داده بودند و نياز به قانونگذاري و دفاع در برابر هجوم دشمنان داشتند، قرآن 

دهد يعني از قوانين اجتماعي و سياسي و  كريم به اين نيازها با اسلوب ديگري پاسخ مي
 در چنين احوالي سزاوار هم آورد و البتّه نظامي با آيات بلند و روشن سخن بميان مي

بود تا اسلوب سخن تفاوت يابد و مناسبت نداشت كه قوانين نكاح و طالق و قصاص و 
اي نازل شود كه در مكّه از وقوع رستاخيز  ميراث و جنگ و صلح و جز اينها به شيوه

 با وجود اين چنانكه گفتيم در دوران مكّه نيز به تناسب احوال،! سخن به ميان آمده است
نويسان امروز   سال23شده كه خود پاسخي براي  گاهي همانند سور مدني آياتي نازل مي

  .است
هاي مكّي و مدني را خاطرنشان  نويس تازه پس از آنكه تفاوت اسلوب در سوره سيره

پردازد شايد از اين رهگذر به  سازد، به مقايسة آيات از حيث مفاهيم و معاني آنها مي مي
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و !  در دورا مدينه، متحول شده�ابد و ثابت كند كه شخصيت پيامبرمقصود خود دست ي
  .رساند البتّه در اين مقام ناشيگري خويش را بيش از پيش، به اثبات مي
مل است و در اين باره نخستين آياتي كه بدانها پرداخته چند آيه از سورة مزّ

  : نويسد  مي
(!!) شود  آينة تاريخ ظاهر ميپس از هجرت به يثرب، سيمائي ديگر از محمد در[
دهد، در مكّه خداوند به او  هاي مكّي و مدني تفاوت اين سيما را بخوبي نشان مي آيه
و ذرني و المكذبين أولي . و اصبر علي ما يقولون و اهجرهم هجراً جميالً: فرمايد  مي

  بردباري پيشه) خالفانم(در مقابل گفتار آنها=  إن لدينا أنكاالً وجحيماً. النعمة و مهلهم قليالً
  ]....اين معاندان متنعم را به من واگذار و اندكي مهلت ده. ساز و بي اعتنائي كن

! آورد كه به خيال خام وي سپس نويسنده، آية ديگري از سورة بقره را به ميان مي
تفسير جاللين پس : [نويسد  شود و در اين باره مي دليل تغيير شخصيت پيامبر شمرده مي

 يعني از آنان به آرامي و ماليمت روي بگردان، ) جميالًواهجرهم هجراً(جملة از 

بسي به واقع و حقيقت نزديكتر . اين آيه قبل از امر جهاد و قتال آمده است: گويد  مي
نوشت كه اين روش و رفتار قبل از رسيدن به قدرت وحمايت قبايل أوس و  بود اگر مي

قتال و كشتن كفار پس از آنكه محمد از بازوهاي خزرج توصيه شده است زيرا امر به 
  : شود  شمشيرزن مطمئن شد نازل شده است به همين دليل در مدينه آيه چنين نازل مي

� öö ööΝΝΝΝ èè èèδδδδθθθθ èè èè==== çç ççFFFF øø øø%%%% $$ $$#### uu uuρρρρ ßß ßß]]]] øø øø‹‹‹‹ yy yymmmm öö ööΝΝΝΝ èè èèδδδδθθθθ ßß ßßϑϑϑϑ çç ççGGGG øø øø���� ÉÉ ÉÉ)))) rr rrOOOO ΝΝΝΝ èè èèδδδδθθθθ ãã ãã____ ÌÌ ÌÌ���� ÷÷ ÷÷zzzz rr rr&&&& uu uuρρρρ ôô ôô ÏÏ ÏÏ ii iiΒΒΒΒ ßß ßß]]]] øø øø‹‹‹‹ yy yymmmm öö ööΝΝΝΝ ää ää....θθθθ ãã ãã____ tt tt���� ÷÷ ÷÷zzzz rr rr&&&& 44 44 
èè èèππππ uu uuΖΖΖΖ ÷÷ ÷÷FFFF ÏÏ ÏÏ���� øø øø9999 $$ $$#### uu uuρρρρ ‘‘ ‘‘‰‰‰‰ xx xx©©©© rr rr&&&& zz zz ÏÏ ÏÏΒΒΒΒ ÈÈ ÈÈ≅≅≅≅ ÷÷ ÷÷GGGG ss ss)))) øø øø9999 $$   )191 :بقره (  � ####$$

آواره كنيد چنانكه (!!) هايشان هر كجا مشركان را يافتيد بكشيد و آنها را از خانه«
  ].»انگيز آنان بدتر از كشتار است  كردند، كارهاي فتنه شما را آواره

  ).138 و 137صفحة (
  .در اينجا به چند نكته بايد توجه كرد
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اين . داللت ندارد» رتغيير شخصيت پيامب«آيات مزبور به هيچ وجه بر :  آنكه نخست

 به نبرد با مشركان مأمور نشد مگر پس از آنكه شرائط �امبردهد كه پي آيات نشان مي
امر بقتال پس از آنكه «: گويد  جنگ و توازن قوا پديد آمد چنانكه نويسنده خود مي

توان ثابت  بنابراين از كجا مي» شده است محمد از بازوهاي شمشيرزن مطمئن شد نازل
مشيرزن مطمئن بود، به مقاومت  اگر پيامبر در دوران مكّه نيز از بازوهاي شكرد كه

  نمود؟ حانه اقدام نميمسلّ
نگار را به اثبات  توانِ آنرا دارد كه فرضية جناب سيره! اي آيا اين قبيل دالئل پنبه

و ! زده شده است كه نويسنده هيجان! رساند؟ آيا براي رؤيت همين براهين آبدار
: نويسد  خواند و مي ن و دانشمندان و جويندگان اسرار روح آدمي را فرا ميروانشناسا

اين رويداد، معلول تحول شگرفي است كه در شخصيت حضرت محمد پديد آمده و [
روانشناسان و دانشمندان و جويندگان اسرار روح آدمي (!!) بين  سزاوار است زير ذره

  ) كتاب135صفحة ]!!. (قرار گيرد

كند و به خطري كه بزودي  مل، مشركان را تهديد ميآيات مكّي سورة مزّ: ه  آنكدوم

اين معاندان «: گويد  نمايد و به قول خود نويسنده مي گيرد اشاره مي را مي گريبانشان
كه پس » فرمان جنگ«آيا اين تهديدِ روشن با ! »متنعم را به من واگذار واندكي مهلت ده

  !ر شد مباينتي دارد؟از اندك مهلتي در مدينه صاد
آندو را   سال كه23دانيم اما نويسندة  ما مسلمانان هر دو فرمان را از خداي اليزال مي

كه در !! »تحول شگرفي«پندارد چگونه از اين آيات به   مي�انعكاسي از ضمير پيامبر
اعالم ! شناس نابغه قرآنيا اين آ پديد آمده، پي برده است؟ �شخصيت حضرت محمد

  فهمد؟ ي را كه در آية مزبور آشكار است نميخطر

با زيبايي از آنان (» ميالً ججراًم هرهاهجو«: نويس از عبارت  سيره:  آنكه سوم

مل به شگفتي فرو رفته و آنرا دليل بر تحول شخصيت پيامبر در سورة مزّ) اعراض كن
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يعني پس از فتح مكّه در دوران قدرت شمرده است با آنكه پيامبر اسالم دركمال قدرت 
همين مشركان را مشمول عفو خود قرار داد و با زيبايي از گناهان ايشان در گذشت، آيا 

 بهنگام فتح، كمتر از زيباييِ اعراضي بود كه در مكّه نسبت به �زيباييِ عفو محمد
بيند تا زيباييهاي دوران قدرت را  نمي! نويس تازه مصلحت مشركان نشان داد؟ يا سيره

  يند؟بب

öö �: فرمايد   از سورة بقره مي191آية :  آنكه چهارم ööΝΝΝΝ èè èèδδδδθθθθ èè èè==== çç ççFFFF øø øø%%%% $$ $$#### uu uuρρρρ...   

اند كه سزاوار  چه كساني هستند؟ و چه كرده» ايشان«اما ! ايشان را بكشيد: يعني 
ضمير را به مرجعش «: اند؟ بايد به آية پيشين نگاه كرد و به اصطالح  ه حكم مزبور شد

  : وانيم خ  مي190در آية . »بازگردانيد

� (( ((####θθθθ èè èè==== ÏÏ ÏÏGGGG≈≈≈≈ ss ss%%%% uu uuρρρρ ’’’’ ÎÎ ÎÎûûûû ÈÈ ÈÈ≅≅≅≅‹‹‹‹ ÎÎ ÎÎ6666 yy yy™™™™ «« ««!!!! $$ $$#### tt tt ÏÏ ÏÏ%%%% ©© ©©!!!! $$ $$#### óó óóΟΟΟΟ ää ää3333 tt ttΡΡΡΡθθθθ èè èè==== ÏÏ ÏÏGGGG≈≈≈≈ ss ss)))) ãã ããƒƒƒƒ ŸŸ ŸŸωωωω uu uuρρρρ (( ((#### ÿÿ ÿÿρρρρ ßß ßß‰‰‰‰ tt ttGGGG ÷÷ ÷÷èèèè ss ss???? 44 44 77 77χχχχ ÎÎ ÎÎ)))) ©© ©©!!!! $$ $$#### ŸŸ ŸŸωωωω 
UU UU==== ÅÅ ÅÅssss ãã ããƒƒƒƒ šš šš ÏÏ ÏÏ‰‰‰‰ tt ttGGGG ÷÷ ÷÷èèèè ßß ßßϑϑϑϑ øø øø9999 $$   )190 :بقره (  � ####$$

آيند، در راه خدا پيكار كنيد و تجاوز روا مداريد كه  با كسانيكه به جنگ شما مي«
  .»دارد خدا تجاوزگران را دوست نمي

: شود اين آية شريفه، سه قيد براي جنگ ذكر نموده نخست آنكه  الحظه ميچنانكه م
مسلمانان با : دوم آنكه )! يابي نه براي دنياطلبي و غنيمت(مسلمانان در راه خدا بجنگند 

)! نه كساني كه سر جنگ با آنها ندارند(اند  كساني بجنگند كه براي پيكار با ايشان آمده
هيچكس تجاوز روا ندارند يعني زنان و كودكان و پيران و لمانان به سم: سوم آنكه 

پسر  (ابن عباسكساني را كه اهل جنگ نيستند همه را محترم شمرند چنانكه طبري از 

  : آورده كه در تفسير آية مزبور گفت ) عموي پيامبر

 فكَ وملَ السميكُلَلقي إِن أَ و المبيرَ الكَيخَ و الالشَّبيانَالالص وساءوا النِّلُقتُالتَ«
يدن فَإِ، فَهاعتَدِقَم هذا فَلتُع از سورة بقره190تفسير طبري، ذيل آية . (»ميتُد (  
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كند و دست از  زنان و كودكان و پيرمردان و كسي كه اظهار صلح به شما مي«: يعني 
  .»يدا ترديد تجاوز نموده كشد، هيچكدام را نكشيد كه اگر چنين كرديد بي جنگ باز مي

  : فرمايد  سپس در آية بعد مي

� öö ööΝΝΝΝ èè èèδδδδθθθθ èè èè==== çç ççFFFF øø øø%%%% $$ $$#### uu uuρρρρ ßß ßß]]]] øø øø‹‹‹‹ yy yymmmm öö ööΝΝΝΝ èè èèδδδδθθθθ ßß ßßϑϑϑϑ çç ççGGGG øø øø���� ÉÉ ÉÉ)))) rr rrOOOO �  ) 191 :بقره(  
  .»و هر كجا كه بديشان دست يافتيد آنها را بكشيد«

بنابراين معلوم شد كه اين حكم براي كفّارِ مهاجم است كه مسلمانان را در معرض 
 جنگ مسلمانان آمده و اسلحه بروي دادند و البتّه كسي را كه به تاخت و تاز قرار مي

انتظار داشته كه قرآن مجيد ! دل گويا نويسندة نازك! كشد نبايد نوازش نمود آنان مي
دن خم كنند باميد آنكه جناب دستور دهد تا مسلمانان در برابر شمشير تيز دشمنان، گر

  !. تحول نيافته است�ايشان قانع شوند كه شخصيت پيامبر
   : فرمايد آنگاه مي

� ΝΝΝΝ èè èèδδδδθθθθ ãã ãã____ ÌÌ ÌÌ���� ÷÷ ÷÷zzzz rr rr&&&& uu uuρρρρ ôô ôô ÏÏ ÏÏ ii iiΒΒΒΒ ßß ßß]]]] øø øø‹‹‹‹ yy yymmmm öö ööΝΝΝΝ ää ää....θθθθ ãã ãã____ tt tt���� ÷÷ ÷÷zzzz rr rr&&&& 44   )191 :بقره (  � 44
  .»و آنان را از آنجايگاه كه شما را بيرون راندند، اخراج كنيد«

هاي خود را از مشركان مكّه پس بگيرد و ايشان را از  خانه: فرمايد  بعبارت ديگر مي
  ت؟ادالنه اسآيا اين حكم، غيرع. هاي خويش بيرون رانيد خانه

بدون خونريزي به اينكار اقدام نمود  در فتح مكّه �دهد كه پيامبر تاريخ گواهي مي
ه مشركان ياري مقاومت در خود  و البت1*هاي مهاجران را از غاصبين بازگرفت يعني خانه

  .و پيامبر نيز خونريزي را روا نديد و عفو و رحمت را از ياد نبرد نديدند

_________________________________________________________________________ 

اسامة بن زيد از . طالب فرود آمد و براي او چادر زدند  خود به نزديك شعب ابي� ولي پيامبر اكرم-*
 قيلٌنا ع لَكرَل تَوه«:  خود در مكّه وارد خواهيد شد؟ پيامبر فرمود رسول خدا پرسيد آيا فردا به خانه

  !.اي باقي گذاشته است؟ مگر عقيل براي ما خانه: يعني ) 29، ص 3السيرة الحلبية، ج (؟ »ن دارمِ
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آنها را از «: از آية مزبور را چنين ترجمه كرده است   سال بخش اخير23اما نويسندة 
حقّاً كه آن جناب در ترجمة آيات گوي سبقت از همگنان !. »...هايشان آواره كنيد خانه
هاي  هاي مسلمانانِ مهاجر را خانه زيرا كه خانه! و در انصاف نيز معجزه نموده! ربوده

  !را از پدرشان به ارث برده بودندهاي مزبور  گويي خانه. مشركان قلمداد فرموده است
آيات قرآن را تقطيع نموده و آنها را با !  نويسندة با انصافآن است كهنتيجة 

  .رسد به دلخواه خويش مي! و از اين شاهراه سازد هاي مغلوط خود قرين مي ترجمه
   : خوانيم  مي108در سورة مكّي انعام آية «: فرمايد  پس از اين، نويسنده چنين افاده مي

� ŸŸ ŸŸωωωω uu uuρρρρ (( ((####θθθθ ™™ ™™7777 ÝÝ ÝÝ¡¡¡¡ nn nn@@@@ šš šš ÏÏ ÏÏ%%%% ©© ©©!!!! $$ $$#### tt ttββββθθθθ ãã ãããããã ôô ôô‰‰‰‰ tt ttƒƒƒƒ  ÏÏ ÏÏΒΒΒΒ ÈÈ ÈÈββββρρρρ ßß ßßŠŠŠŠ «« ««!!!! $$ $$#### (( ((####θθθθ ™™ ™™7777 ÝÝ ÝÝ¡¡¡¡ uu uuŠŠŠŠ ss ssùùùù ©© ©©!!!! $$ $$#### #### JJ JJρρρρ ôô ôô‰‰‰‰ tt ttãããã ÎÎ ÎÎ���� öö öö++++ tt ttóóóó ÎÎ ÎÎ//// 

55 55ΟΟΟΟ ùù ùù==== ÏÏ ÏÏææææ 33 33 yy yy7777 ÏÏ ÏÏ9999≡≡≡≡ xx xx‹‹‹‹ xx xx.... $$$$ ¨¨ ¨¨ΨΨΨΨ −− −−ƒƒƒƒ yy yy———— ÈÈ ÈÈ ee ee≅≅≅≅ ää ää3333 ÏÏ ÏÏ9999 >> >>ππππ ¨¨ ¨¨ΒΒΒΒ éé éé&&&& óó óóΟΟΟΟ ßß ßßγγγγ nn nn==== uu uuΗΗΗΗ xx xxåååå §§ §§ΝΝΝΝ èè èèOOOO 44 44’’’’ nn nn<<<< ÎÎ ÎÎ)))) ΝΝΝΝ ÍÍ ÍÍκκκκ ÍÍ ÍÍ hh hh5555 uu uu‘‘‘‘ óó óóΟΟΟΟ ßß ßßγγγγ ãã ããèèèè ÅÅ ÅÅ____ óó óóQQQQ ££ ££∆∆∆∆ ΟΟΟΟ ßß ßßγγγγ ãã ãã∞∞∞∞ ÎÎ ÎÎ mm mm7777 tt tt⊥⊥⊥⊥ ãã ãã‹‹‹‹ ss ssùùùù $$$$ yy yyϑϑϑϑ ÎÎ ÎÎ//// 

(( ((####θθθθ çç ççΡΡΡΡ%%%% xx xx.... tt ttββββθθθθ èè èè==== yy yyϑϑϑϑ ÷÷ ÷÷èèèè tt ttƒƒƒƒ �  ) 108 :أنعام(  
(!!) به بعضي از ياران سركش(!!) فرمايد يا پيغمبر  خداوند ميدر اين آيه معلوم نيست

دهد كه به خدايان قريش دشنام  اين دستور را مي(!!) و تندخوي خود چون عمر وحمزه
ايم كه  دهند ما خود چنين خواسته ندهيد زيرا آنها نيز از روي ناداني خداوند را دشنام مي

انجام، بازگشت آنها به خداست و آنها را به ولي سر(!!) 1هر طائفه به كردار خود ببالد
اما در مدينه، مخصوصاً پس از آنكه قوت مسلمانان فزوني . رساند كيفر كردارشان مي

گرفته است، نه تنها صحبت از دشنام و ناسزاگفتن به خدايان قريش در ميان نيست بلكه 
  : يد فرما دادن به كافران نهي مي آنان را از مسالمت و روي خوش نشان

_________________________________________________________________________ 

بودن اعمال  آنچه هست آراسته. در آيه شريفه از باليدن هر طائفه به كردار خود سخني در ميان نيست -1
  .ها در نظر آنان است أمت
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تريد وخداوند به  سستي به خرج ندهيد به صلح نگرائيد چه شما برتر و قوي«

  ].»دارد ي شما نقص روا نمياكاره
  )138صفحة (

نويس در اين چند سطر مرتكب شده بر  كجرويهاي گوناگوني كه سيرهها و  غلط
كساني كه با تفسير و تاريخ اسالم آشنايي دارند پوشيده نيست و أساساً كدام صفحه از 

  : بقول شاعر !  سال است كه خالي از غلط و عاري از كجروي باشد؟23كتاب 
   خدا كجلقِبا من كج و با خود كج و با خَ

  

  ! اي همه جا كج است بنهآخر قدمي ر  
  

در اين آيه معلوم «: كند كه  نويسنده اظهار ترديد مي : اوالًدر خالل چند سطر مزبور 

؟ و اين ترديد بسيار بيجا و خنك است زيرا اگر ترديد »فرمايد يا پيغمبر نيست خدا مي
ته د را انباشودارد كه قرآن كريم، وحي الهي است در اين صورت چرا سراسر كتاب خ

اي براي  كه قرآن مجيد، وحي خدا نيست؟ و چه لزومي داشته كسي كه هنوز مسئله
  !خودش حل نشده تا اين اندازه در رأي مشكوكش پافشاري كند؟

داند كه در اين آيه  واگر اسلوب بيان در آية مزبور او را به  ترديد افكنده و نمي

 كذلِكَ(: زيرا عبارت !  استگوينده خدا است يا پيامبر؟ اين امر بيشتر ماية شگفتي
زأُلِّكُا لِنَّي ةٍمع لَمشود و اساسا كدام بخش   بوضوح نمايانگر كالم الهي شمرده مي)مه

  از قرآن، كالم خدا و وحي الهي نيست؟

چرا در :  او را بترديد افكنده كه )مهعرجِم مهِبلي ر إِمثُ(و در صورتيكه عبارت 

گويد؟ بايد بر بيسوادي او  د از خودش با ضمير غايب سخن ميميان گفتار، خداون
خبر است، بلكه به محاورات  ترين قواعد علم بيان بي كه از ساده! افسوس و اندوه خورد
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زيرا يكي از ! فهمد نويسد نيز نمي معمولي توجه ندارد، بلكه آنچه را كه خودش مي

ت كه گوينده گاهي پس از اعالم اس» صنعت التفات«گفتن  ها در سخن ترين شيوه رايج

نويس در  مانند آنچه سيره) يا بالعكس(گويد  حضور خود، غايبانه از خويشتن سخن مي

 كه مبدأ حوادث و رسيم ميبه روزهايي : [نويسد   از كتابش مي125صفحة 

]! مانند  جاويد ميانسانشوند و مسير تاريخ را تغيير داده در ذهن  دگرگونيهائي مي

حضور » رسيم مي«يد كه چگونه نويسنده در آغاز گفتارش با بكاربردن فعل مالحظه كن

رود و به جاي آنكه  د ولي در پايان كالم، از حضور به غياب مينك خود را اعالم مي

 جاويد انساندر ذهن ... «: با اين تعبير كه » مانند  جاويد ميمادر ذهن ... «: بنويسد 

ي، اين اسلوب در زبانهاي گوناگونِ مردم دنيا رواج آر. كند سخن را تمام مي» مانند مي
دارد و در زبان عربي نيز معروف و متداول است و ما در جاي خود شواهد آنرا نشان 

  .خواهيم داد

قرآن مجيد مسلمانان را در دوران مكّه از دشنام «نگار دربارة اينكه  گفتار سيره : ثانياً

آدمي را به » ي از اين مقوله در ميان نيستدارد ولي در مدينه سخن ها باز مي به بت
ترين مسائل  چگونه از فهميدن ساده! برد كه اين سياستمدار عصر طاليي شگفتي مي

هاي مشركان را دشنام مدهيد زيرا  بت«: فرمايد  اجتماعي درمانده است؟ قرآن مجيد مي
حكم، محدود به واين » دهند كه آنان از راه ستمگري و ناداني به خداي يكتا دشنام مي

برآمده يعني علّت نهي را بيان » تعليل«دوران معيني نيست بويژه كه قرآن كريم در مقام 
ن ادادند، آن هاي مشركان دشنام مي نموده است و اگر در دوران مدينه نيز مسلمانان به بت

پس در مدينه نيز اين حكم بقوت خود .  به خداي سبحان باك نداشتند از ناسزاگويي
دادن   مسلمانان از دشنامآن است كههاي مدني  ي بود و دليل تكرار نشدنش در سورهباق
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ها خودداري كردند كه اگر چنين نبود قرآن يا پيامبر دوباره حكم مزبور را يادآور  به بت
  .شدند مي

 سال آنرا به ميان آورده تا ثابت كند كه در دوران مدينه، 23اي كه نويسندة  آيه : ثالثاً

چون !  نويسندة گيجيآن است كهمسالمت با مشركان روا نبوده است دقيقتر از صلح و 

لح ص«فهميده الاقل ماجراي  اما اگر وي آية مزبور را نمي. او نكات لطيفش را دريابد
حيبِدكه در تاريخ بنظرش رسيده است، بنابراين چگونه به خود حق داده تا با » ةي

  !در مدينه سخن بگويد و خود را رسوا سازد؟قاطعيت از عدم مسالمتِ پيامبر 
كند كه مسلمانان در برابر دشمنان نبايد سست شوند و  وانگهي آية كريمه تصريح مي

از راه سستي پيشنهاد صلح به آنان كنند، و اين امر به هيچ وجه منافات با آن ندارد كه 
ن مجيد در سورة چون دشمن پيشنهاد صلح نموده، مسلمانان آنرا بپذيرند چنانكه قرآ

  : فرمايد  مدني انفال مي

� ββββ ÎÎ ÎÎ)))) uu uuρρρρ (( ((####θθθθ ßß ßßssss uu uuΖΖΖΖ yy yy____ ÄÄ ÄÄΝΝΝΝ ùù ùù==== ¡¡ ¡¡¡¡¡¡==== ÏÏ ÏÏ9999 ôô ôôxxxx uu uuΖΖΖΖ ôô ôô____ $$ $$$$$$ ss ssùùùù $$$$ oo ooλλλλ mm mm;;;; öö öö≅≅≅≅ ©© ©©.... uu uuθθθθ ss ss???? uu uuρρρρ ’’’’ nn nn???? tt ttãããã «« ««!!!! $$ $$#### 44 44 ………… çç ççµµµµ ¯¯ ¯¯ΡΡΡΡ ÎÎ ÎÎ)))) uu uuθθθθ èè èèδδδδ ßß ßßììììŠŠŠŠ ÏÏ ÏÏϑϑϑϑ ¡¡ ¡¡¡¡¡¡9999 $$ $$#### 

ãã ããΛΛΛΛ ÎÎ ÎÎ==== yy yyèèèè øø øø9999 $$   )61 :أنفال (  � ####$$
اگر دشمنان به صلح تمايل نشان دادند تو نيز بدان متمايل شو و بر خدا توكّل «

  .»كن كه او شنوا و دانا است
و پرواضحست كه صلح مسلمانان در برابر دشمن مهاجم اگر از راه بيم و سستي 

سازد اما اگر  ه را بر آنان فراهم مينباشد در آنصورت، زمينة هرگونه تحميلِ ظالما
مسلمانان در دفاع از خود استقامت و پايداري نشان دهند و در اين حال پيشنهاد صلح از 

رد واز اين رو در آغاز آية م. حميل از ميان خواهد رفتسوي دشمن آيد البتّه خطر ت
  : خوانيم  بحث مي

� ŸŸ ŸŸξξξξ ss ssùùùù (( ((####θθθθ ãã ããΖΖΖΖ ÎÎ ÎÎγγγγ ss ss???? (( ((#### þþ þþθθθθ ãã ãããããã ôô ôô‰‰‰‰ ss ss???? uu uuρρρρ ’’’’ nn nn<<<< ÎÎ ÎÎ)))) ÉÉ ÉÉΟΟΟΟ ùù ùù==== ¡¡ ¡¡¡¡¡¡9999 $$   )35 :محمد (  �  ####$$
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  .»سستي به خرج ندهيد و از اين راه دشمن را به صلح فرامخوانيد«
ضعف كند كه نمايندة بيم و  پس در اينجا قرآن كريم از دعوت به صلحي نهي مي

و اين خود دليل روشني است بر . نه صلحي كه در حال نشاط و توانايي پيش آيد باشد
و شگفت آنكه . آنكه اسالم در دوران قدرت، خواستار جنگ و خونريزي نيست

آية مزبور را بپارسي ترجمه كرده ولي مفهوم و مفاد آن را ! شناس نگار قرآن سيره
  !.شناسد ش را نيز نميدرنيافته، چنانكه گاهي شيوة نگارش خود
نويس آيات ديگري از قرآن مجيد را به صحنة  در پي آنچه كه گذشت، جناب سيره

 به 3»شايد« و 2»مثل اينستكه« و 1»احتمال دارد«: آورد و با تعبيراتي از قبيل  مقايسه مي
و البتّه اين شيوة تحقيق و ! يابد پردازد و به نتيجة مطلوب دست مي تفسير آنها مي

آيد كه بنيادش همه بر حدس و گمان استوار است   وي بشمار مي! گيري از كرامات هنتيج
اما متأسفانه ترجمه آيات، مغلوط و ! آيد ولي نتايج آن همه قطعي و جزمي از آب درمي

شناسي با  و شك نيست كه قرآن! نادرست صورت پذيرفته تا چه رسد به تفسير آنها
  : بسيار دارد و اي  ورزي فاصله مفسرنمايي و غرض

هر كسي را نتوان گفت كه 
  صاحبنظر است

  

پرستي  ورزي دگر و نفس عشق
  !دگر است

  
بنظر ! هاي ناب آنجناب اينك آياتي را كه نويسنده به مقايسه آورده با ترجمه

  : رسد  خوانندگان مي

_________________________________________________________________________ 

  . سال نگاه كنيد23 از كتاب 139به صفحه  -1
  . سال نگاه كنيد23 از كتاب 139به صفحه  -2
  . سال نگاه كنيد23 از كتاب 139به صفحه  -3
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آوردن اجباري نيست، راه از بيراهه تشخيص داده شده هر كس منكر  اسالم«

استوار و محكم (!!) گاهي بشود و به خدا رو آورد به تكيه!!) أصنام(طاغوت 
  ].»رسيده است
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  ].»نسبت به ستمگران باشد
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  ].»(!!)بخشند و آنها را نمي(!!) پيغمبر و مؤمنان را با مشركين مدارائي نيست«
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جهاد كن و بر آنها شدت بخرج ده جاي آنها (!!) اي پيامبر با كفار و مشركين«

  ].»دوزخ است
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(( ((####ρρρρ ßß ßß‰‰‰‰ ÉÉ ÉÉffff uu uu‹‹‹‹ øø øø9999 uu uuρρρρ öö ööΝΝΝΝ ää ää3333ŠŠŠŠ ÏÏ ÏÏùùùù ZZ ZZππππ ss ssàààà ùù ùù==== ÏÏ ÏÏññññ 44   )123 :توبه (  � 44
هر كه نزديكتر و  ()!!(كافران را يكي پس از ديگري(!!) ه مؤمنان بكشيدگرو«

آنان بايد سختگيري و عدم گذشت و ماليمت را در ) بيشتر در دسترس است
  ].»شما احساس كنند

  ). سال23 از كتاب 140 و 139صفحة (
ا ت آيات شريفه را به نمايش گذاردهنويس ناشي اين  نماييد، سيره چنانكه مالحظه مي

أفت به درشتي و خشونت گراييده  از نرمي و ر�نشان دهد كه شخصيت پيامبر اسالم
  : دانيم چند نكته را خاطرنشان سازيم  باره الزم مي است، و ما در اين

! اي از غلط مصون نمانده است هاي نويسنده، هيچ آيه در ترجمه:  آنكه نخست

  : بعنوان نمونه 
اشتباه كرده » دسنَالم«تعبير نموده و آنرا با ! »گاه تكيه«به » هروالع« از كلمة ،در آية اول

 مفردات« در راغب اصفهانيبايد ترجمه نمود چنانكه » دستاويز«در صورتيكه عروه را 
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عروه «:  يعني »هِتِيي ناحِ أَراهن ع مِهِ بِقُلَّعتَ ما يةُروالع«: نويسد  مي. » القرآنغريبِ

  .»از آن بياويزنداي  چيزيستكه به گوشه
برگردانده ! »ايمان از خدا است«: را بشكل ) هِلّ لِينُ الدكونُ يو: (در آية دوم، عبارت 

نشان داده و اين اندازه نفهميده كه جملة !! كه الحق در كار ترجماني بس هنرمندي
 ونَكُي التَتّح: (اي مستقل و مشتمل بر مبتدا و خبر نيست بلكه عطف به  مزبور، جمله

  .به نصب آمده است) ونَكُي(شده و از همين رو فعل ) ةٌتنَفِ
ترجمه نموده با آنكه واژة مذكور ! »بكشيد«را به معناي ...) وا لُقاتِ: (در آية سوم، فعل 

فعل امر از ) والُقاتِ(داند كه  آيدو هر نوآموزِ زبان عربي مي مي» پيكار كنيد«به معناي 
  .فرق دارد» بكشيد«بمعناي ) والُقتُاُ(مصدر مقاتله است وبا 

  : در آية چهارم، عبارت 

� $$$$ tt ttΒΒΒΒ šš ššχχχχ%%%% xx xx.... ÄÄ ÄÄ cc cc ÉÉ ÉÉ<<<< ¨¨ ¨¨ΖΖΖΖ==== ÏÏ ÏÏ9999 šš šš ÏÏ ÏÏ%%%% ©© ©©!!!! $$ $$#### uu uuρρρρ (( ((#### þþ þþθθθθ ãã ããΖΖΖΖ tt ttΒΒΒΒ#### uu uu ββββ rr rr&&&& (( ((####ρρρρ ãã ãã���� ÏÏ ÏÏ���� øø øøóóóó tt ttGGGG óó óó¡¡¡¡ oo oo„„„„ tt tt ÅÅ ÅÅ2222 ÎÎ ÎÎ���� ôô ôô³³³³ ßß ßßϑϑϑϑ ùù ùù==== ÏÏ ÏÏ9999 �  

  )113 :توبه (  
  .»بخشند پيغمبر و مؤمنان را با مشركين مدارائي نيست و آنها را نمي«

در ميان است نه ) خواهي آمرزش(ه معناي ترجمه كرده در حاليكه سخن از استغفار ب
پيامبر و مؤمنان را نسزد تا براي كسانيكه «دهد كه  و آية شريفه دستور مي. مسئلة مدارا

يعني نبايد گناه شرك را گناهي » آمرزش بخواهند) از خداوند(اند  مشرك از دنيا رفته
كافران ندارد و و اين موضوع ربطي به عدم مدارا با . كوچك و قابل اغماض شمارند

كند و حتّي مانع از متاركة پيكار  حكمي است كه در زمان صلح يا جنگ تفاوت نمي
  .شود نمي
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ÏÏ �: در آية پنجم، عبارت  ÏÏ‰‰‰‰ ÎÎ ÎÎγγγγ≈≈≈≈ yy yy____ uu uu‘‘‘‘$$$$ ¤¤ ¤¤���� àà àà6666 øø øø9999 $$ $$#### tt tt ÉÉ ÉÉ)))) ÏÏ ÏÏ����≈≈≈≈ oo ooΨΨΨΨ ßß ßßϑϑϑϑ øø øø9999 $$ $$#### uu uuρρρρ � با كفار و «:  را بصورت

با » منافقين«داند كه واژة  مي! رگردانده و هر عرب وعجميب! »مشركين جهاد كن
  . از مشركينه تفاوت بسيار دارد و در آية كريمه از منافقين ياد شده ن»مشركين«

)) �: در آية ششم، عبارت  ((####θθθθ èè èè==== ÏÏ ÏÏGGGG≈≈≈≈ ss ss%%%% šš šš ÏÏ ÏÏ%%%% ©© ©©!!!! $$ $$#### ΝΝΝΝ ää ää3333 tt ttΡΡΡΡθθθθ èè èè==== tt ttƒƒƒƒ šš šš∅∅∅∅ ÏÏ ÏÏ ii iiΒΒΒΒ ÍÍ ÍÍ‘‘‘‘$$$$ ¤¤ ¤¤���� àà àà6666 øø øø9999 $$ :  بصورت  را� ####$$

پيكار «بمعناي ) والُقاتِ (ترجمه نموده كه اوالً! »بكشيد كافران را يكي پس از ديگري«

šš  � و ثانياً» بكشيد«آيد نه  مي» كنيد šš ÏÏ ÏÏ%%%% ©© ©©!!!! $$ $$#### ΝΝΝΝ ää ää3333 tt ttΡΡΡΡθθθθ èè èè==== tt ttƒƒƒƒ šš šš∅∅∅∅ ÏÏ ÏÏ ii iiΒΒΒΒ ÍÍ ÍÍ‘‘‘‘$$$$ ¤¤ ¤¤���� àà àà6666 øø øø9999 $$ بمعناي  � ####$$

  .»يكي پس از ديگري«بايد ترجمه شود نه » كفّاري كه به شما نزديكند«
نگار در ترجمة آيات نشان داده انصافاً روا  كه سيره! با وجود چنين شاهكار جاويداني

  .شان داشته باشيمنيست كه انتظار تفسير صحيح و برداشت درست از اي

در آيات مزبور، مبارزه با سه گروه سفارش شده، يكي كفّاري كه هيچيك :  آنكه دوم

دوم كفّار . از كتب آسماني را باور نداشتند و ايشان همان مشركان عرب بودند
چنان وانمود كرده كه اين آيات دربارة يك گروه آمده و پس از نرمي و !! نيت خوش

آنگاه براي اينكه مدعاي . كند دي و خشونت در حق آنان صادر ميماليمت، دستور تن
دنبالة برخي از آيات را حذف كرده تا همگي !! خود را به اثبات رساند با رعايت امانت

  : چنانكه از آية شريفة زير ! يكسان و برابر شوند

� (( ((####θθθθ èè èè==== ÏÏ ÏÏGGGG≈≈≈≈ ss ss%%%% šš šš ÏÏ ÏÏ%%%% ©© ©©!!!! $$ $$#### ŸŸ ŸŸωωωω šš ššχχχχθθθθ ãã ããΖΖΖΖ ÏÏ ÏÏΒΒΒΒ ÷÷ ÷÷σσσσ ãã ããƒƒƒƒ «« ««!!!! $$ $$$$$$ ÎÎ ÎÎ//// ŸŸ ŸŸωωωω uu uuρρρρ ÏÏ ÏÏΘΘΘΘ öö ööθθθθ uu uu‹‹‹‹ øø øø9999 $$ $$$$$$ ÎÎ ÎÎ//// ÌÌ ÌÌ���� ÅÅ ÅÅzzzz FF FFψψψψ $$ $$#### ŸŸ ŸŸωωωω uu uuρρρρ tt ttββββθθθθ ãã ããΒΒΒΒ ÌÌ ÌÌ hh hh���� pp pptttt ää ää†††† $$$$ tt ttΒΒΒΒ 

tt ttΠΠΠΠ §§ §§���� yy yymmmm ªª ªª!!!! $$ $$#### ………… ãã ãã&&&& èè èè!!!!θθθθ ßß ßß™™™™ uu uu‘‘‘‘ uu uuρρρρ ŸŸ ŸŸωωωω uu uuρρρρ šš ššχχχχθθθθ ãã ããΨΨΨΨƒƒƒƒ ÏÏ ÏÏ‰‰‰‰ tt ttƒƒƒƒ tt tt ÏÏ ÏÏŠŠŠŠ ÈÈ ÈÈ dd dd,,,, yy yyssss øø øø9999 $$ $$#### zz zz ÏÏ ÏÏΒΒΒΒ šš šš ÏÏ ÏÏ%%%% ©© ©©!!!! $$ $$#### (( ((####θθθθ èè èè????ρρρρ éé éé&&&& 

|| ||====≈≈≈≈ tt ttFFFF ÅÅ ÅÅ6666 øø øø9999 $$ $$#### 44 44 ®® ®®LLLL yy yymmmm (( ((####θθθθ ää ääÜÜÜÜ ÷÷ ÷÷èèèè ãã ããƒƒƒƒ ss ssππππ tt ttƒƒƒƒ ÷÷ ÷÷““““ ÉÉ ÉÉffff øø øø9999 $$ $$####  tt ttãããã 77 77‰‰‰‰ tt ttƒƒƒƒ öö ööΝΝΝΝ èè èèδδδδ uu uuρρρρ šš ššχχχχρρρρ ãã ãã���� ÉÉ ÉÉóóóó≈≈≈≈ ||   )29: توبه ( � ¹¹¹¹||
) گفتهكتاب سخن   بيكه از كفّارِ(تنها سرآغاز آنرا نقل نموده تا با ساير آيات 

برگردانده تا كار خود را ) مشركين«را به ) المنافقين(و همچنين واژة ! هماهنگ شود
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به جنگ نپرداخته » منافقين«دانسته كه پيامبر اسالم هيچگاه با  زيرا خوب مي! آسان سازد
  .است

اجبار در دين «: فرمايد كه  نخستين آيه از اين دسته آيات، تصريح مي:  آنكه سوم

يعني لزومي ندارد كسي را به » ا راه راست از گمراهي نمايان شده استنيست، همان
پذيرش دين مجبور كرد زيرا دالئل كافي بر درستي دين و نادرستي كفر وجود دارد و 

. تواند حقانيت دين و بطالن كفر را بشناسد كسي كه از راه انصاف بيانديشد به خوبي مي
را » فتنه«و . سلمانان در برابر كفّار مهاجم بجنگندامĤ اين معني منافات ندارد با آنكه م

سركوب كنند تا دور از تهديد و ارعاب و زورگويي، دلهاي مردم به سوي حق برگردد و 
دين خدا فراگير شود و اين همان معنايي است كه در دومين آيه از اين دسته آيات 

II �: بويژه كه آية كريمة . شود مالحظه مي IIωωωω oo ooνννν#### tt tt���� øø øø.... ÎÎ ÎÎ)))) ’’’’ ÎÎ ÎÎûûûû ÈÈ ÈÈ ÏÏ ÏÏ ee ee$$$$!!!! $$ $$#### (( اي آمده   در همان سوره� ))

öö �: كه  ööΝΝΝΝ èè èèδδδδθθθθ èè èè==== ÏÏ ÏÏGGGG≈≈≈≈ ss ss%%%% uu uuρρρρ 44 44 ®® ®®LLLL yy yymmmm ŸŸ ŸŸωωωω tt ttββββθθθθ ää ää3333 ss ss???? ×× ××ππππ oo ooΨΨΨΨ ÷÷ ÷÷FFFF ÏÏ ÏÏùùùù � نگار  جاي دارد و برخالف ترتيبي كه سيره

اي در ميان  با ايشان بجنگيد تا فتنه«رعايت نموده، قرآن مجيد ابتدا دستور داده است كه 
بقره ... ين نيست داجبار در «: د گوي و سپس با فاصلة چند آيه مي» 193 –بقره ... نباشد
– 256«.  

از بيم آنكه مبادا مفهوم ديگري جز آنچه او خواسته به نظر ! نويس امين اما سيره

öö �خوانندگان رسد، مقدمات آية  ööΝΝΝΝ èè èèδδδδθθθθ èè èè==== ÏÏ ÏÏGGGG≈≈≈≈ ss ss%%%% uu uuρρρρ � را بدون » ضمير آيه«نموده و  را حذف

» ايشان«اما » نگيدبا ايشان بج«دهد كه  آري قرآن مجيد فرمان مي. آورده است» مرجع«
نگار از ذكر  اند؟ اين همان چيزي است كه سيره اند؟ و چه شرائطي داشته چه كساني بوده

آوريم  شدن موضوع، ناگزير آيات پيشين را در اينجا مي رود و ما براي روشن آن طفره مي
  :  سال وقوف يابند 23ر خيانت نويسندة ب! تا خوانندگان بيش از پيش
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� (( ((####θθθθ èè èè==== ÏÏ ÏÏGGGG≈≈≈≈ ss ss%%%% uu uuρρρρ ’’’’ ÎÎ ÎÎûûûû ÈÈ ÈÈ≅≅≅≅‹‹‹‹ ÎÎ ÎÎ6666 yy yy™™™™ «« ««!!!! $$ $$#### tt tt ÏÏ ÏÏ%%%% ©© ©©!!!! $$ $$#### óó óóΟΟΟΟ ää ää3333 tt ttΡΡΡΡθθθθ èè èè==== ÏÏ ÏÏGGGG≈≈≈≈ ss ss)))) ãã ããƒƒƒƒ ŸŸ ŸŸωωωω uu uuρρρρ (( ((#### ÿÿ ÿÿρρρρ ßß ßß‰‰‰‰ tt ttGGGG ÷÷ ÷÷èèèè ss ss???? 44 44 77 77χχχχ ÎÎ ÎÎ)))) ©© ©©!!!! $$ $$#### ŸŸ ŸŸωωωω 
UU UU==== ÅÅ ÅÅssss ãã ããƒƒƒƒ šš šš ÏÏ ÏÏ‰‰‰‰ tt ttGGGG ÷÷ ÷÷èèèè ßß ßßϑϑϑϑ øø øø9999 $$ $$#### ∩∩∩∩⊇⊇⊇⊇⊃⊃⊃⊃∪∪∪∪ öö ööΝΝΝΝ èè èèδδδδθθθθ èè èè==== çç ççFFFF øø øø%%%% $$ $$#### uu uuρρρρ ßß ßß]]]] øø øø‹‹‹‹ yy yymmmm öö ööΝΝΝΝ èè èèδδδδθθθθ ßß ßßϑϑϑϑ çç ççGGGG øø øø���� ÉÉ ÉÉ)))) rr rrOOOO ΝΝΝΝ èè èèδδδδθθθθ ãã ãã____ ÌÌ ÌÌ���� ÷÷ ÷÷zzzz rr rr&&&& uu uuρρρρ 

ôô ôô ÏÏ ÏÏ ii iiΒΒΒΒ ßß ßß]]]] øø øø‹‹‹‹ yy yymmmm öö ööΝΝΝΝ ää ää....θθθθ ãã ãã____ tt tt���� ÷÷ ÷÷zzzz rr rr&&&& 44 44 èè èèππππ uu uuΖΖΖΖ ÷÷ ÷÷FFFF ÏÏ ÏÏ���� øø øø9999 $$ $$#### uu uuρρρρ ‘‘ ‘‘‰‰‰‰ xx xx©©©© rr rr&&&& zz zz ÏÏ ÏÏΒΒΒΒ ÈÈ ÈÈ≅≅≅≅ ÷÷ ÷÷GGGG ss ss)))) øø øø9999 $$ $$#### 44 44 ŸŸ ŸŸωωωω uu uuρρρρ öö ööΝΝΝΝ èè èèδδδδθθθθ èè èè==== ÏÏ ÏÏGGGG≈≈≈≈ ss ss)))) èè èè???? yy yy‰‰‰‰ΖΖΖΖ ÏÏ ÏÏãããã 

ÏÏ ÏÏ‰‰‰‰ ÉÉ ÉÉffff óó óó¡¡¡¡ pp ppRRRR ùù ùùQQQQ $$ $$#### ÏÏ ÏÏΘΘΘΘ#### tt tt���� pp pptttt øø øø:::: $$ $$#### 44 44 ®® ®®LLLL yy yymmmm öö ööΝΝΝΝ ää ää....θθθθ èè èè==== ÏÏ ÏÏFFFF≈≈≈≈ ss ss)))) ãã ããƒƒƒƒ ÏÏ ÏÏµµµµŠŠŠŠ ÏÏ ÏÏùùùù (( (( ββββ ÎÎ ÎÎ**** ss ssùùùù öö ööΝΝΝΝ ää ää....θθθθ èè èè==== tt ttGGGG≈≈≈≈ ss ss%%%% öö ööΝΝΝΝ èè èèδδδδθθθθ èè èè==== çç ççFFFF øø øø%%%% $$ $$$$$$ ss ssùùùù 33 33 yy yy7777 ÏÏ ÏÏ9999≡≡≡≡ xx xx‹‹‹‹ xx xx.... 

ââ ââ !! !!#### tt tt““““ yy yy____ tt tt ÍÍ ÍÍ���� ÏÏ ÏÏ����≈≈≈≈ ss ss3333 øø øø9999 $$ $$#### ∩∩∩∩⊇⊇⊇⊇⊇⊇⊇⊇∪∪∪∪ ÈÈ ÈÈββββ ÎÎ ÎÎ**** ss ssùùùù (( ((#### öö ööθθθθ pp ppκκκκ tt ttJJJJΡΡΡΡ $$ $$#### ¨¨ ¨¨ββββ ÎÎ ÎÎ**** ss ssùùùù ©© ©©!!!! $$ $$#### ÖÖ ÖÖ‘‘‘‘θθθθ àà àà���� xx xxîîîî ×× ××ΛΛΛΛ ÏÏ ÏÏmmmm §§ §§‘‘‘‘ ∩∩∩∩⊇⊇⊇⊇⊄⊄⊄⊄∪∪∪∪ öö ööΝΝΝΝ èè èèδδδδθθθθ èè èè==== ÏÏ ÏÏGGGG≈≈≈≈ ss ss%%%% uu uuρρρρ 

44 44 ®® ®®LLLL yy yymmmm ŸŸ ŸŸωωωω tt ttββββθθθθ ää ää3333 ss ss???? ×× ××ππππ oo ooΨΨΨΨ ÷÷ ÷÷FFFF ÏÏ ÏÏùùùù tt ttββββθθθθ ää ää3333 tt ttƒƒƒƒ uu uuρρρρ ßß ßß ÏÏ ÏÏ ee ee$$$$!!!! $$ $$#### ¬¬ ¬¬!!!! (( (( ÈÈ ÈÈββββ ÎÎ ÎÎ**** ss ssùùùù (( ((#### öö ööθθθθ pp ppκκκκ tt ttJJJJΡΡΡΡ $$ $$#### ŸŸ ŸŸξξξξ ss ssùùùù tt ttββββ≡≡≡≡ uu uuρρρρ ôô ôô‰‰‰‰ ãã ãããããã �� ��ωωωω ÎÎ ÎÎ)))) ’’’’ nn nn???? tt ttãããã 

tt tt ÏÏ ÏÏΗΗΗΗ ÍÍ ÍÍ>>>>≈≈≈≈ ©© ©©àààà9999 $$   )193-190: بقره (  � ####$$
آيند در راه خدا پيكار كنيد و تجاوز روا مداريد  با كساني كه به جنگ شما مي«

و آنانرا هر كجا يافتيد بكشيد و از . دارد كه خدا تجاوزگران را دوست نمي
تر است و  از كشتار سخت هننيد و فتهمانجا كه شما را اخراج كردند، بيرونشان ك

با آنها در مسجدالحرام نجنگيد تا آنكه با شما در آنجا بجنگند پس اگر با شما 
و اگر باز ايستادند . پيكار كردند آنها را بكشيد كه سزاي كافران همين است

اي در ميان  و با ايشان بجنگيد تا فتنه. مهربان است همانا خداوند آمرزنده و
دين، از آنِ خدا باشد و اگر بازايستادند پس تجاوز جز بر ستمگران روا نباشد و 

  .»نيست
در اين آيات شريفه روشن است كه جنگ با كساني توصيه شده كه مهاجم شمرده 

و باز واضح است كه اين گروه همان كفّار . شدند و به پيكار با مسلمانان اقدام كردند مي
 را باور نداشتند و مسلمين را از ديار خود بيرون مكّه بودند كه هيچيك از كتب آسماني

همانگونه كه . كوشيدند تا با آزار و شكنجه، ايشان را به شرك بازگردانند  وميراندند
ه با آنان صلح كرد و چون دوباره پيمان ييبِد در ح�پيش از اين گذشت، پيامبر اسالم
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 بنا بمفاد همين آيات به سوي مكّه �، پيامبر1ه را كشتندزاعشكستند و مسلمانان قبيلة خُ
حركت نمود تا به تجاوز و زورگويي آنها پاسخ دهد و چون از تجاوز بازايستادند رسول 

 عفو عمومي اعالم كرد و آيات مزبور بدين صورت به مرحلة اجراء و عمل �اكرم
  .درآمد

ر با مكّيان آري، بهترين تفسير براي آيات فوق، عمل پيامبر است و آيا در رفتار پيامب
شود؟ رفتاري كه خود مشركان مكّه  جز عدالت و رحمت و بزرگواري چيزي ديده مي

 و ديگر مورخان، هنگامي كه پيامبر هشام و طبري ابند و بقول نشمرد» كريمانه«آنرا 

  : از آنها پرسيد 

»؟م فيكُلٌي فاعِنّ أَونَرَ ما تُيشٍرَ قُرَعشَيا م«  
  كنم؟ ر ميان شما چه ميپنداريد كه د اي قريشيان مي

  : گفتند 

  !»ريم كَ أَخٍ و ابنُريم كَخٌ، أَيراًخَ«
  !اي بزرگواري ار و برادرزادهواميد نيكي داريم، كه برادري بزرگ

   : فرمود �پيامبر

  !»قاءلَ الطُّمنتُأَوا فَبذهإِ«
بري،  و تاريخ الط412سيرة ابن هشام، القسم الثّاني، صفحة !. (برويد كه شما آزاديد

  )61الجزء الثّالث، صفحة 
 سال، اين روش 23پردازاني چون نويسندة  اگر خاورشناساني چون گلدزيهر و سيره

  :شمرند ما را با ايشان سخني نيست كه بقول عرب  را خشونتبار مي

_________________________________________________________________________ 

و مغازي ) 44الجزء الثّالث، صفحه (و تاريخ طبري ) 394القسم الثّاني، صفحه (به سيره ابن هشام  -1
  . رجوع كنيد789صفحه واقدي الجزء الثاني، 
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  »ئتع ما شِاصنَحي فَستَم تَذا لَإِ«
  !»خواهي بكن چون آزرم نكردي، هر چه مي«

آمده يعني در » توبه« بايد دانست كه آية مزبور در سورة شريفة اما دربارة سومين آيه
سال نهم هجرت نازل شده است و در آن هنگام، قبائل يهود كه در مدينه و اطراف آن 

هاي آشكار، خلع سالح و تبعيد  شكني سكونت داشتند پس از خيانتهاي روشن و پيمان
. گويد ز پيكار با ايشان سخن نميشده بودند و از اين رو آية مورد بحث، به هيچ وجه ا

به (دهد  فرمان مي» روميان«بلكه به تصريح مفسران، آية مزبور مسلمانان را به پيكار با 

و ما )  از سورة توبه رجوع شود29تفسير طبري و زمخشري و بيضاوي و رازي ذيل آية 
نگيدند زيرا كه ج) بيزانس( با روم شرقي �دانيم كه مسلمانان يكبار در روزگار پيامبر مي

» صريب«نزد پادشاه اي   با نامهزديير أَمث بن عحارِ يكي از ياران خود را بنام �پيامبر

 نام داشت، سفير پيامبر را در سرزمين انيسحبيل غَشُرَفرستاد و پادشاه مزبور، كه 

»براي سركوبي اين پادشاه �رسول خدا. برخالف رسم معمول، بقتل رسانيد» ةتَؤم 

.  به سوي او گسيل داشتطالب جعفر بن ابي گروهي از مسلمانان را بفرماندهي ستمگر

) امپراطور روم شرقي (قلرَهِبيني كنند در سرزمين شام با سپاه  مسلمانان بدون آنكه پيش

هرقل . * به نبرد مسلمين آمده بوداي دفاع از شرحبيل با لشكري انبوهروبرو شدند كه بر
طلب پرداخت و برخي از آنان را از پاي   سلمانانِ عدالتبا كمال قساوت به كشتار م

در سال نهم هجرت بار ديگر .  مسلماناني كه بازمانده بودند به مدينه برگشتند**درآورد

ها به   كه از شام به مدينه آمده بودند خبر آوردند كه روميطيبنَگروهي از بازرگان 

خم و  لَ:اند و قبائل شامي  اهم آورده لشكري گران فرلقاءبآهنگ حمله بر مسلمانان در 
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ان و غَةلَذام و عامِجاي جنگ با مسلمين نمودهسدر اين سال آية  1***اند  را نيز مهي 

با كساني از اهل كتاب كه ايمان به خدا و «: مورد بحث نازل شد و دستور داد 
شمارند پيكار  محرّمات خدا و رسولش را حرام نمي روز بازپسين ندارند و

 خود باتّفاق گروهي از � اين بار پيامبر»كنيد تا با فروتني بدست خود جزيه دهند

ها به تبوك رسيدو از رؤساي قبائلي كه  ياران از مدينه بيرون آمد و پس از تحمل سختي

 جزيه گرفت و بدين وسيله حذررباء و أَه و جيلَأَها پيوند داشتند چون سران  با رومي

ابن نامه نوشت چنانكه  انگيزي بازداشت و براي ايشان امان تنهآنان را از سركشي و ف
  2.اند ها را آورده نامه ديگران، متن امان و قريزيشام و مهِ

 با روميان برخورد نكرد و قبائل اهل كتاب را نيز به �در اين سفر، پيامبر
شدن وا نداشت و به هيچ وجه به كشتار مسيحيان دست نزد تنها از سران  مسلمان

در روزهاي پايان عمر شريفش، . پيمان روم چنانكه گفتيم جزيه گرفت سركش و هم

 را بفرماندهي سپاهي گماشت تا با روميان ستمگر و متجاوز پيكار كند و يد بن زأُسامة

هايي نايل آمد و سرانجام دو سال پس از وفات  أسامه پس از وفات پيامبر به موفقّيت

  . با سپاه هرقل روبرو شدند و روميها را شكست دادندوكرمي مسلمين در �رسول خدا

_________________________________________________________________________ 

 بود، بيم كردند و تصميم ه ظاهراً روميان از اينكه پيامبر اسالم در جزيره العرب شهرت و نفوذ يافت-*
گرفتند با پيامبر كارزار كنند تا مبادا در جزيره، حكومت قدرتمندي پديد آيد و براي سر حدات روم 

  .لمانان آمدندشرقي خطرناك باشد از اين رو پيشدستي كرده به جنگ مس
  . نگاه كنيد786ف ص 2 و السيرة الحلبية، ج 755، ص 2 به مغازي واقدي، ج -*

  .، چاپ لندن نگاه كنيد119، ص 2 به طبقات ابن سعد، ج -***
  .، چاپ قاهره نگاه كنيد468إمتاع األسماع، اثر مقريزي، الجزء االول، صفحه : به كتاب  -2
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 سال آورده به 23اي كه نويسندة  خالصه آنكه قرآن مجيد هر چند در سومين آيه
دهد تا با كفّار اهل كتاب پيكار كنند ولي اين فرمان به هيچ وجه با  مسلمانان فرمان مي

تاب براي آن نبود تا ايشان آزادي مذهب ناسازگاري ندارد زيرا جنگ مسلمانان با اهل ك
داشتند و چنانكه در آية  را به پذيرفتن اسالم وادارند بلكه آنانرا از تعدي و تجاوز بازمي

گرفتند و در برابر اين ماليات از آنان  مورد بحث تصريح شده از ايشان نوعي ماليات مي
  .نمودند حمايت مي

مد و مسلمين چنانكه سزاوار بود آ نكتة قابل توجه اينجا است كه اگر موانعي پيش مي
! ورزيدند توانستند از اهل كتاب حمايت كنند، از گرفتن ماليات خودداري مي نمي

در كتاب )  هجري قمري279متوفّي به سال  (الذريبفتوح نويسد   ميلدانالب :  

 ةِقعوم لِيهِلَم إِهقبالُ إَمينَسلِ المغَلَ و بوعم الجمينَسلِلم لِقلُرَ هِعما جملَ«
اليوكِرمر دم حِهلِلي أَوا عوا مِذُخَوا أَ ماكانُصد قَ: وا  و قالُراجِ الخَنَم مِنه
م كَُتُاليوِلَ : مص حهلُ أَقالَفَ. مكُمرِلي أَم عنتُأَم فَنكُ عفعِم و الدكُصرَتِن نُنا علَغَشَ

م أَكُدلُو عحينا مِلَ إِبلمِ الظُّنَ مِا فيهِنّا كُمشمِالغَ وفَدنَ لَ ونَّعج قلَرَ هِند نِع 
ةِدينَالمم ملكُِ عامِع .نَو هضالي وا قالُ فَهود :وراةِ التَّوقلَرَ هِلُ عامِلُدخُ اليةَدينَ م 
  1.»بغلَن نُ أَالّ إِمصحِ

سلمانان چون هرقل گروه بسياري را براي نبرد با مسلمين فراهم آورد و به م«: يعني 
آيند، مالياتي را كه مسلمين از مردم  خبر رسيد كه دشمنان به سوي يرموك پيش مي

حمص گرفته بودند به ايشان برگرداندند و گفتند كه ما به جنگ با روميان سرگرم شده 
. و از ياري و دفاع شما غافل خواهيم گشت، در اين صورت شما به كار خود برسيد

_________________________________________________________________________ 

  . رجوع كنيد143يروت، صفحه به فتوح البلدان بالذري، چاپ ب -1
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تر از ظلم و ستمي  ومت و عدالت شما نزد ما محبوبمردم حمص پاسخ دادند كه حك
جنگيم و از  رفت و ما بهمراه عامل شما با سپاه هرقل مي است كه پيش از اين بر ما مي

سوگند به تورات كه ما اجازه : يهوديان نيز برخاستند و گفتند . كنيم اين شهر دفاع مي
  .» شكست بخوريمشود مگر آنكه مص وارددهيم نمايندة هرقل در شهر حِ نمي

 سال 23 كه نويسندة ت مسلمانان درصدرِ اسالم و شگفتااي از سير اينست نمونه
گويد و درهر  خواهد دربارة پيامبر و اسالم مي از تفسير و تاريخ، هرچه ميبدون آگاهي 

  .سازد فصل بيش از پيش خود را رسوا مي
انكه پيش از اين گفتيم نويس بگواهي آورده چن اما چهارمين آيه از آياتي كه سيره

و اين دستور مربوط به زماني . دارد خواهي براي مشركان بازمي مسلمانان را از آمرزش
ت، مسلمانان اجازه دارند تا است كه مشركان رخت از جهان بربندند وگرنه در حال حيا

 دِ اهمهللّاَ«: گفت  حد مي در جنگ اُ�براي هدايت ايشان دعا كنند چنانكه رسول خدا
صالح و (خداوندا قوم مرا راهنمايي كن كه ايشان «: ، يعني 1»ونمعلَم اليهنَّإِومي فَقَ

و اين حكم در روزگار صلح يا جنگ يكسانست و چنانكه . »دانند نمي) خير خود را
  .گذشت، با آزادي مذهب يا مدارا در برابر مخالفان، برخوردي ندارد

» جهاد«ا منافقان در ميان نيست، و دستور به در پنجمين آيه، اساساً سخن از جنگ ب

بمعناي پيكار، » قتال«آيد و با  با آنها آمده و جهاد در لغت بمعناي كوشش بسيار مي

تفاوت دارد و پيامبراسالم هرگز با منافقان نجنگيد اما به فرمان خداوند، كوشيد تا 
م، نقش بر آب سازد و هاي ايشان را بر ضد اسال هاي آنان را خنثي كند و توطئه نقشه

  .آيات كوبندة قرآن را بر آنان بخواند و بيمشان دهد و همينست معناي جهاد با منافقان

_________________________________________________________________________ 

  .105الشّفا بتعريف حقوق المصطفي، الجزء األول، صفحه  -1
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او .  بودلول بن سيبعبداهللا بن أُن در مدينه، ااند كه رهبر منافق مورخان اسالم آورده

  : كسي است كه دربارة رسول اكرم جسارت ورزيده، بقول قرآن مجيد گفت 

�  ÈÈ ÈÈ⌡⌡⌡⌡ ss ss9999 !! !!$$$$ oo ooΨΨΨΨ ÷÷ ÷÷èèèè yy yy____ §§ §§‘‘‘‘ ’’’’ nn nn<<<< ÎÎ ÎÎ)))) ÏÏ ÏÏππππ oo ooΨΨΨΨƒƒƒƒ ÏÏ ÏÏ‰‰‰‰ yy yyϑϑϑϑ øø øø9999 $$ $$####      ∅∅∅∅ yy yy____ ÌÌ ÌÌ���� ÷÷ ÷÷‚‚‚‚ ãã ãã‹‹‹‹ ss ss9999 –– ––““““ tt ttãããã FF FF{{{{ $$ $$#### $$$$ pp ppκκκκ ÷÷ ÷÷]]]] ÏÏ ÏÏΒΒΒΒ ¤¤ ¤¤ΑΑΑΑ ss ssŒŒŒŒ FF FF{{{{ $$ $$#### 44 44 �  
  1)8 :منافقون (  

  !.»از آنجا بيرون خواهد راند اگر به مدينه بازگرديم عزيز قوم، ذليل را«

گرفت و  راه را بر پدر قلِصطَم نيبتا آنجا كه فرزند مؤمنش در بازگشت از غزوة 

مي كه زبون و خوار تويي نه محمد كه عزيز و بزرگوار  تا بفهكنم گفت ترا رها نمي
بگزارش .  رسيد و فرزند را از ستيز با پدر بازداشت�در اين كشاكش پيامبر خدا! است

اند كه تو  به من خبر داده:  روزي پسرِ عبداهللا، به حضور پيامبر آمد وگفت ابن اسحاق

گر ناگزير اينكار بايد انجام شود، مرا ا! خواهي پدرم را بكيفر گفتارش بقتل آوري مي
داند فرزندي  به خدا سوگند كه قبيلة خزرج مي! فرمان ده تا سر او را بنزدت آورم

نيكوكارتر از من نسبت به پدر در ميانشان نيست و من بيم دارم ديگري را فرمان دهي تا 
مردم ببينم، و او را بكشد آنگاه ضميرم مرا رها نكند كه قاتل پدر را زنده در ميان 

  :  فرمود �رسول خدا! سرانجام مرد مسلماني را بجاي كافري بكشم و در آتش دوزخ روم

»نُحسِ و نُهِ بِقُفَّرَتَل نَبص تَحبهقِ ما بيم 2.»ناع  
برد به نيكي با او  كنيم، و تا هنگامي كه با ما بسر مي بلكه با وي مدارا مي! نه«: يعني 

  .»رفتار خواهيم كرد

_________________________________________________________________________ 

  !. بود�و از ذليل، رسول خدا! مقصودش از عزيز، خود وي -1
  .293سيره ابن هشام، القسم الثّاني، صفحه  -2
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تا چه رسد به منافقين خرده پا . كرد بدين شيوه عمل مي!  با امام منافقان�پيامبر اسالم
  !رو و دنباله

از معناي جهاد با منافقان جز جنگ و پيكار چيزي نفهميده است و ! نويس توانا اما سيره

ÏÏ �:  از كتاب خود، يكبار عبارت 140ايشان در صفحة ! چشم تيزبين و ذهن دقيق ÏÏ‰‰‰‰ ÎÎ ÎÎγγγγ≈≈≈≈ yy yy____ 

uu uu‘‘‘‘$$$$ ¤¤ ¤¤���� àà àà6666 øø øø9999 $$ $$#### tt tt ÉÉ ÉÉ)))) ÏÏ ÏÏ����≈≈≈≈ oo ooΨΨΨΨ ßß ßßϑϑϑϑ øø øø9999 $$ $$#### uu uuρρρρ ترجمه نموده » جهاد كن! با كفّار و مشركان«:  بصورت  را�

با «: و بار ديگر در همان صفحه آية مزبور را كه در سورة تحريم تكرار شده بصورت 
ي هم به خود نداده تا به تم برگردانده است و كمترين زح!!»كافران و منافقان بجنگ

وع كند و بنگرد كه مفسران دربارة شيوة جهاد با منافقين چه يكي از تفاسير قرآن رج
  اند؟ نوشته

  :نويسد  مي» البيان مجمع « در تفسير سيبرِطَشيخ أبوعلي 

  وعظِالو وسانِاللِّم بِههاد جِنَّ إِقيلَ، فَقينَنافِ المهادِ جِةِييفِوا في كَفُلَختَاِ«
 نَم مِهصيب نَ كانَم ويهِلَ عدودِ الحةِقامإِم بِههاد جِ قيلَ، ويائِب الجنِ عخويفِالتَّ

بِةِالثَ الثَّنواعِاألَ بِ، و قيلَرَكثَ أَدودِالح حمكانِ اإلِبِسي بِريد ن لَإِ، فَدِاليع طِستَم ي
. ... لبِالقَبِع فَطِستَم ين لَإِ، فَسانِاللِّبِفَ  

برخي . اند نافقان به اختالف سخن گفتهمفسران دربارة چگونگي جهاد با م«: يعني 

 ائيبجابوعلي دادن باشد واين قول از   زبان واندرز و بيمگويند كه جهاد با ايشان از راه

بر ) قوانين كيفري(ند كه جهاد با آنان در ساية اجراي حدود آمده است، و بعضي گوي
ز ديگران خواهد بود، يش ادر اين باره ب) بعلّت ارتكاب جرم(ايشانست كه سهم منافقان 

يعني . و برخي گويند كه جهاد با منافقان بر حسب امكان از سه راه بايد صورت پذيرد
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هاي ايشان جلوگيري شود وگرنه، با زبان به تخويف  اگر ممكن بود با دست از توطئه
  .»...آنها پردازند و چون امكان نداشت الاقل در دل از روش آنان بيزاري جويند

  :نويسد   مي)ميهِلَظ عاغلُو(ة طبرسي دربار

»معناهسمِ أَ وعهالكَم الشَّليظَ الغَالم ديدقِّرِ التَ والبيان  تفسير مجمع. (»ميهِلَ ع 

  ) سورة توبه73ذيل آية 
 سخن تند و سخت را بگوش آنان برسان و بر آنها آن است كهمعناي آيه «: يعني 

  !.»رقّت ميĤور
بي و رازي نيز شبيه همين معاني را رطُري و بيضاوي و قُمفسران ديگر مانند زمخش

نگار زحمت مطالعه و مراجعه به منابع تحقيق را بر خود هموار  اما جناب سيره. اند آورده
نج اين راه را كساني به جان آري ر. خواسته، گفته است! نكرده وهر چه دل تنگش

نگار اجلّ از آن بوده كه به   مقام سيرهو البتّه. نباشند! ند كه گرفتار شؤون و مقاماتخر مي
  : بقول شاعر . و خود را به رنج اندازد! پژوهش و بتحقيق پردازد

عِدكارِ المالتَم ض لِنهبهاتِغي  
  

1  ونَّإِد فَاقعأَك اعِ الطّنتالكاسيم !*  
  

  د؟كجا تواني كر! تو نازنين جهاني               رهروان چاالكست وليك اين عملِ

)) �: فرمايد  اما دربارة آية ششم كه مي ((####θθθθ èè èè==== ÏÏ ÏÏGGGG≈≈≈≈ ss ss%%%% šš šš ÏÏ ÏÏ%%%% ©© ©©!!!! $$ $$#### ΝΝΝΝ ää ää3333 tt ttΡΡΡΡθθθθ èè èè==== tt ttƒƒƒƒ šš šš∅∅∅∅ ÏÏ ÏÏ ii iiΒΒΒΒ ÍÍ ÍÍ‘‘‘‘$$$$ ¤¤ ¤¤���� àà àà6666 øø øø9999 $$ $$#### ... � 

در اين آية شريفه، اساساً روش صحيح جنگ را ) با كفاري كه به شما نزديكند بجنگيد(
فرمايد كه مسلمانان، جنگ با كفّار همجوار را وانگذارند و در انديشة دشمنانِ  گوشزد مي

  : يعني چنان نباشند كه گفته شود ! وردست فرو روندد

عتو از خصمِ برون پرهيز كرده     خانه خنجر تيز كردهويِد!  

_________________________________________________________________________ 

*-نگاه كنيد77به ديوان وي، چاپ بيروت، صفحه . ه استيئَطَ شعر از ح .  
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اتفاقاً اين آية كريمه در سال نهم هجرت آمده و در آن هنگام، دشمني كه به سرزمين 

خطري  ند و در داخل حجازدكرد، همان روميان بو سلمين نزديك بود و او را تهديد ميم

 آية شريفه را با دولت طبريوجود نداشت از اين رو مفسران قديم مانند ابن جرير 

اند كه خطرش مثالً از دولت پارس به مسلمانان نزديكتر  تطبيق داده) روم شرقي(بيزانس 
  : نويسد  طبري مي. بود چنانكه پيش از اين اشاره كرديم

»ذينَ الَّ كانَوونَلُ يهِهذِ بِبينَخاطَ المةِ اآليي و الرُّذٍئِومنَّأَ لِمم كانُهانَكّوا س 
 از 123جامع البيان، ذيل آية . (»راقي العِلَ إِةِدينَ المبقرَت أَ كانَمأالشَّ، ومِأالشَّ

 )سورة توبه

كساني كه در آنروزگار به مخاطبين اين آيه نزديك بودند همان روميان «: يعني 
ترين سرزمين به عراق   در شام سكونت داشتند وشام نزديكشدند زيرا كه آنها شمرده مي

  .»بود
و ما در خالل صفحات پيشين از تجاوز روميان به مسلمانان سخن گفتيم و معلوم 
شد كه جنگ مسلمين با ايشان، جنگ مظلوم با ظالم بود و براي تحميل عقيدة ديني 

II �: صورت نگرفت و با آية شريفة  IIωωωω oo ooνννν#### tt tt���� øø øø.... ÎÎ ÎÎ)))) ’’’’ ÎÎ ÎÎûûûû ÈÈ ÈÈ ÏÏ ÏÏ ee ee$$$$!!!! $$ $$#### (( مباينت نداشت و مسلمانان،  � ))

  .اهل كتاب را در آراء ديني خود، آزاد گذاشتند
آورد كه در مكّه نازل شده و چنين   سال آياتي را گواه مي23از اين پس، نويسندة 

ف ديدة ع ادعا از ضنشود و با اي هاي مدني ديده نمي پندارد كه نظاير آنها در سوره مي
  : ويسد ن و مي! كند خود حكايت مي

آيد كه حضرت با   سورة انعام برمي68در مكّه جنگي در كار نبوده حتّي از آية [
ادبي كرده در مقام  مشركان آمد و شد و نشست و برخاست داشت و گاهي آنها بي
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 الذين يخوضون في آياتنا فأعرض عنهم حتي ترأي (!!) 1و اذ: اند  تمسخر او برمي آمده
 = ينسينك الشيطان فالتقعد بعدالذكري مع القوم الظالمينيخوضوا في حديث غيره و إما 

با آنان معاشرت (گيري و استهزاء آيات ما هستند روي برگردان از آنهائيكه در مقام خرده
ممكن است شيطان اين دستور را از ذهن تو . تا بسخن ديگري مشغول شوند) مكن

ازاين، با اين گروه مغرور ولي پس (!!) كني زدوده باشدكه با آنان نشست و برخاست مي
  ) سال23 از كتاب 141صفحة ]. (ايمان مجالست مكن بي

مفاد آية مزبور در دوران مدينه نيز آمده و ! با صرفنظر از ترجمة كج و كولة نويسنده
حتّي در آنجا به همين آية شريفه اشاره شده است يعني چون مسلمانان نشست و 

 دوباره هشدار نساءدند قرآن كريم در سورة مدني دا برخاست خود را با كفّار ادامه مي

  : دهد  مي

� ôô ôô‰‰‰‰ ss ss%%%% uu uuρρρρ tt ttΑΑΑΑ ¨¨ ¨¨““““ tt ttΡΡΡΡ öö ööΝΝΝΝ àà àà6666 øø øø‹‹‹‹ nn nn==== tt ttææææ ’’’’ ÎÎ ÎÎûûûû ÉÉ ÉÉ====≈≈≈≈ tt ttGGGG ÅÅ ÅÅ3333 øø øø9999 $$ $$#### ÷÷ ÷÷ββββ rr rr&&&& #### ss ssŒŒŒŒ ÎÎ ÎÎ)))) ÷÷ ÷÷ΛΛΛΛ ää ää ÷÷ ÷÷èèèè ÏÏ ÏÏÿÿÿÿ xx xxœœœœ ÏÏ ÏÏMMMM≈≈≈≈ tt ttƒƒƒƒ#### uu uu «« ««!!!! $$ $$#### ãã ãã���� xx xx���� õõ õõ3333 ãã ããƒƒƒƒ $$$$ pp ppκκκκ ÍÍ ÍÍ5555 

éé éé&&&& tt tt““““ öö ööκκκκ tt ttJJJJ óó óó¡¡¡¡ çç çç„„„„ uu uuρρρρ $$$$ pp ppκκκκ ÍÍ ÍÍ5555 ŸŸ ŸŸξξξξ ss ssùùùù (( ((####ρρρρ ßß ßß‰‰‰‰ ãã ããèèèè øø øø)))) ss ss???? óó óóΟΟΟΟ ßß ßßγγγγ yy yyèèèè tt ttΒΒΒΒ 44 44 ®® ®®LLLL yy yymmmm (( ((####θθθθ àà ààÊÊÊÊθθθθ èè èèƒƒƒƒ ss ss†††† ’’’’ ÎÎ ÎÎûûûû BB BB]]]]ƒƒƒƒ ÏÏ ÏÏ‰‰‰‰ tt ttnnnn ÿÿ ÿÿ ÍÍ ÍÍνννν ÎÎ ÎÎ���� öö öö++++ xx xxîîîî ... �  

  )140 :نساء (  
ات خدا مورد انكار و در اين كتاب بر شما نازل شده كه چون بشنويد آي«

گيرد با كافران همنشيني مكنيد تا آنها در سخن ديگري وارد  مي راستهزاء قرا
  .»...شوند

  :نويسد  مي! نويس محقّق باز سيره
  : فرمايد  در مكّه خداوند به پيغمبر يا مؤمنان مي[

_________________________________________________________________________ 
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� ŸŸ ŸŸωωωω uu uuρρρρ (( ((#### þþ þþθθθθ ää ää9999 ÏÏ ÏÏ‰‰‰‰≈≈≈≈ pp ppgggg éé ééBBBB ŸŸ ŸŸ≅≅≅≅ ÷÷ ÷÷δδδδ rr rr&&&& ÉÉ ÉÉ====≈≈≈≈ tt ttGGGG ÅÅ ÅÅ6666 øø øø9999 $$ $$#### �� ��ωωωω ÎÎ ÎÎ))))  ÉÉ ÉÉLLLL ©© ©©9999 $$ $$$$$$ ÎÎ ÎÎ//// }} }}‘‘‘‘ ÏÏ ÏÏδδδδ ßß ßß || ||¡¡¡¡ ôô ôômmmm rr rr&&&& �� ��ωωωω ÎÎ ÎÎ)))) tt tt ÏÏ ÏÏ%%%% ©© ©©!!!! $$ $$#### (( ((####θθθθ ßß ßßϑϑϑϑ nn nn==== ss ssßßßß 

óó óóΟΟΟΟ ßß ßßγγγγ ÷÷ ÷÷ΨΨΨΨ ÏÏ ÏÏΒΒΒΒ (( (( (( ((#### þþ þþθθθθ ää ää9999θθθθ èè èè%%%% uu uuρρρρ $$$$ ¨¨ ¨¨ΖΖΖΖ tt ttΒΒΒΒ#### uu uu üü üü““““ ÏÏ ÏÏ%%%% ©© ©©!!!! $$ $$$$$$ ÎÎ ÎÎ//// tt ttΑΑΑΑ ÌÌ ÌÌ““““ΡΡΡΡ éé éé&&&& $$$$ uu uuΖΖΖΖ øø øøŠŠŠŠ ss ss9999 ÎÎ ÎÎ)))) tt ttΑΑΑΑ ÌÌ ÌÌ““““ΡΡΡΡ éé éé&&&& uu uuρρρρ öö ööΝΝΝΝ àà àà6666 öö öö‹‹‹‹ ss ss9999 ÎÎ ÎÎ)))) $$$$ oo ooΨΨΨΨ ßß ßßγγγγ≈≈≈≈ ss ss9999 ÎÎ ÎÎ)))) uu uuρρρρ 

öö ööΝΝΝΝ ää ää3333 ßß ßßγγγγ≈≈≈≈ ss ss9999 ÎÎ ÎÎ)))) uu uuρρρρ ÓÓ ÓÓ‰‰‰‰ ÏÏ ÏÏnnnn≡≡≡≡ uu uuρρρρ ßß ßß øø øøtttt ww wwΥΥΥΥ uu uuρρρρ ………… çç ççµµµµ ss ss9999 tt ttββββθθθθ ßß ßßϑϑϑϑ ÎÎ ÎÎ==== óó óó¡¡¡¡ ãã ããΒΒΒΒ �  )1)46 : عنكبوت  
 بطرز خوب و زبان منطق – جادة انصاف بدورند  جز آنهائيكه از–با اهل كتاب «

ها بگوئيد ما به آنچه بر ما و شما نازل شده است ايمان نمجادله كنيد و به آ
  .»خداي ما و خداي شما يكي است. ايم آورده

هاي مدني نيز  نگار خبر نداشته است كه شبيه اين آيه در سوره البته حضرت سيره

  : خوانيم  ي مةبقرآمده مانند آنچه در سورة 

� öö öö≅≅≅≅ èè èè%%%% $$$$ oo ooΨΨΨΨ tt ttΡΡΡΡθθθθ •• ••____ !! !!$$$$ yy yyssss èè èè???? rr rr&&&& ’’’’ ÎÎ ÎÎûûûû «« ««!!!! $$ $$#### uu uuθθθθ èè èèδδδδ uu uuρρρρ $$$$ uu uuΖΖΖΖ šš šš//// uu uu‘‘‘‘ öö ööΝΝΝΝ àà àà6666 šš šš//// uu uu‘‘‘‘ uu uuρρρρ !! !!$$$$ oo ooΨΨΨΨ ss ss9999 uu uuρρρρ $$$$ oo ooΨΨΨΨ èè èè====≈≈≈≈ yy yyϑϑϑϑ ôô ôôãããã rr rr&&&& öö ööΝΝΝΝ ää ää3333 ss ss9999 uu uuρρρρ 

öö ööΝΝΝΝ ää ää3333 èè èè====≈≈≈≈ yy yyϑϑϑϑ ôô ôôãããã rr rr&&&& ßß ßß øø øøtttt ww wwΥΥΥΥ uu uuρρρρ ………… çç ççµµµµ ss ss9999 tt ttββββθθθθ ÝÝ ÝÝÁÁÁÁ ÎÎ ÎÎ==== øø øøƒƒƒƒ èè èèΧΧΧΧ �  ) 139 :بقره(  
كنيد؟ با اينكه او خداي  بگو آيا دربارة خدا با ما مجادله مي) اهل كتاب(به آنها «

 است واعمال ما براي ما و اعمال شما از آنِ شما است )هردو(ما و خداي شما 
  .»و ما اخالصمند خدا هستيم

  : فرمايد   ميةمائدو نيز در سورة مدني 

� öö öö≅≅≅≅ èè èè%%%% ŸŸ ŸŸ≅≅≅≅ ÷÷ ÷÷δδδδ rr rr'''' ¯¯ ¯¯≈≈≈≈ tt ttƒƒƒƒ ÉÉ ÉÉ====≈≈≈≈ tt ttGGGG ÅÅ ÅÅ3333 øø øø9999 $$ $$#### öö öö≅≅≅≅ yy yyδδδδ tt ttββββθθθθ ßß ßßϑϑϑϑ ÉÉ ÉÉ))))ΖΖΖΖ ss ss???? !! !!$$$$ ¨¨ ¨¨ΖΖΖΖ ÏÏ ÏÏΒΒΒΒ HH HHωωωω ÎÎ ÎÎ)))) ÷÷ ÷÷ββββ rr rr&&&& $$$$ ¨¨ ¨¨ΖΖΖΖ tt ttΒΒΒΒ#### uu uu «« ««!!!! $$ $$$$$$ ÎÎ ÎÎ//// !! !!$$$$ tt ttΒΒΒΒ uu uuρρρρ tt ttΑΑΑΑ ÌÌ ÌÌ““““ΡΡΡΡ éé éé&&&& 

$$$$ oo ooΨΨΨΨ øø øøŠŠŠŠ ss ss9999 ÎÎ ÎÎ)))) !! !!$$$$ tt ttΒΒΒΒ uu uuρρρρ tt ttΑΑΑΑ ÌÌ ÌÌ““““ΡΡΡΡ éé éé&&&&  ÏÏ ÏÏΒΒΒΒ ãã ãã≅≅≅≅ öö öö7777 ss ss%%%% ... �  )59 : مائده(  
زنيد تنها بخاطر اينكه به خدا وآنچه بسوي  بگو اي اهل كتاب آيا بر ما طعن مي«

  .!؟»ايم ما نازل شده و آنچه از پيش نازل شده ايمان آورده

_________________________________________________________________________ 
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آورد كه   سال، دو آية ديگر مبني بر نرمش اسالم در اوائل كار مي23آنگاه نويسندة 
 از سورة آل عمران، و ديگري آية 20يكي آية !! اند اتفاقاً هر دو آيه، در مدينه نازل شده

  اين دو آيه، در آغاز دورانآن است كه! نويس متبحر  از سورة بقره است و عذر سيره62

 69 آيه ةمائدعين اين مطلب در سورة : [كند  اند با اينكه خود اعتراف مي مدينه آمده

هاي  سران، از آخرين سوره مفاقباتّف» ةمائد«و ما مي دانيم كه سورة ] 1تكرار شده است

  : خوانيم  مدني است بويژه كه در اوائل آن مي

� tt ttΠΠΠΠ öö ööθθθθ uu uu‹‹‹‹ øø øø9999 $$ $$#### àà ààMMMM ùù ùù==== yy yyϑϑϑϑ øø øø.... rr rr&&&& öö ööΝΝΝΝ ää ää3333 ss ss9999 öö ööΝΝΝΝ ää ää3333 oo ooΨΨΨΨƒƒƒƒ ÏÏ ÏÏŠŠŠŠ àà ààMMMM ôô ôôϑϑϑϑ oo ooÿÿÿÿ øø øøCCCC rr rr&&&& uu uuρρρρ öö ööΝΝΝΝ ää ää3333 øø øø‹‹‹‹ nn nn==== tt ttææææ  ÉÉ ÉÉLLLL yy yyϑϑϑϑ ÷÷ ÷÷èèèè ÏÏ ÏÏΡΡΡΡ ... �  ) 3 :مائده(  
  .»...امروز دين شما را برايتان كامل ساختم و نعمتم را بر شما تمام كردم«

دهند كه سورة مائده  ها رسيده، همه نشان مي  نزول سورهبعالوه، آثاري كه در ترتيب

ن  مِكانَ«:  آمده ����عليهاي آخرين بوده است چنانكه در روايت مأثور از  از سوره
هايي است كه  سورة مائده از واپسين سوره«: ي نيع. »2ةد المائِةُور سيهِلَ علَزَ ما نَرِآخِ

: يعني  »3ةد المائِتِلَزَ نَةٍور سرُآخِ«:  كه  مروي استعائشهو از »  نازل شد�بر پيامبر

عبداهللا بن و در روايت منقول از » اي كه فرود آمد، سورة مائده بود آخرين سوره«
، يعني پس از آن تنها 4اي است كه نازل شده  سورة مائده، صد و سيزدهمين سورهعباس

 تِلَنزِ أُةٍور سرُآخِ«:  نيز رسيده كه مروعبداهللا بن عو از . يك سوره آمده است

_________________________________________________________________________ 
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خاورشناساني حتّي » اي كه فرود آمد، سورة مائده بود بازپسين سوره«:  يعني »1ةدالمائِ

ها در مرتبة آخر قرار   اين سوره را به لحاظ ترتيب نزول سوررالشِبِ و كِهنولد«: چون 

بة صد و اند و ترديد نيست كه اگر مائده صد و چهاردهمين سوره نباشد، در مرت داده
  .سيزدهم جاي دارد
خود را بكرسي بنشاند، !خواهد بهر ترتيبي باشد، تئوري علمي نگار كه مي ه اما جناب سير

دهد كه در   تكرار شده است و نشان مي69 آية ةمائدعين اين مطلب در سورة : [نويسد  مي

  ) كتاب142صفحة ]. (اين آيات نازل شده است(!!) يكي دو سال اول هجرت

هنگامي كه تئوريهاي ورشكسته با شواهد !  محقّقانِ تاريخاين گونه بنظر آري،

به هر حيله رهي بايد «و صد البتّه ! تاريخي هماهنگ نبود، البتّه نبايد خاموش مانْد
  !بگذرد» خيانت در گزارش تاريخ«هر چند اين ره از » جست

  
  !اي بر سر روميان صاعقه

  : كند  گيري مي چنين نتيجه» ت تازة محمدشخصي«نگار در پايان فصل  باري، سيره

أهل بر سر توبه  پس از فتح مكّه امر چنين نيست و سورة  سال دهم هجرياما در[
دهد با زبان  اين اهل كتاب كه خداوند درمكه دستور مي. كند  صاعقه نازل ميكتاب

در صورت  (اميينخوش با آنها بحث و جدل كن و همين اهل كتابي كه بعالوه 

دادن   به جزيهسال دهم هجريشود در  مجازاتي بر ايشان تعيين نمي) نياوردن سالما

  آن هم با كمال خواري و فروتني ورنه محكوم به اعدامند (!!) شوند محكوم مي

_________________________________________________________________________ 
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كساني را كه به خدا و روز آخرت ايمان نياورده و حرام خداوند و (!!) بكشيد«

آن دسته از اهل كتاب را كه به دين (!!) دانند و همچنين پيغمبرش را حرام نمي
اند مگر اينكه متعهد شوند با خواري و فروتني  ايمان نياورده) يعني اسالم(حق 

  .»بدست خود جزيه دهند

شمرد كه بر سر  اي مي اي كه نويسنده آنرا چون صاعقه پيش از اين دانستيم آيه : اوالً

آيه، ه است كه قبل از نزول نازل شدروميان اهل كتاب فرود آمده، دربارة جنگ با 

بدون آنكه مسلمين براي پيكار با آنان بسيج (بقتل رسانده بودند » هتَؤم«مسلمانان را در 

  : نويسد   ميطبريچنانكه ) شده باشند

 سولُزا رغَ فَومِ الرُّ بحربِهِمرِ في أَِ���� اهللاولِسلي رت علَزَ نَةَ هذه اآلينَّ أَرَكِذُ«
  ) از سورة توبه29جامع البيان، ذيل آية . (»وكب تَةَها غزوولِزُ نُ بعد����اهللا

 فرود آمد و روميان دربارة امر جنگ با �اند كه اين آيه بر رسول خدا آورده«: يعني 

  1*.» پس از نزول آن براي پيكار با تبوك رهسپار شد�پيامبر خدا

_________________________________________________________________________ 

فرستاده همين آيه كريمه را آورده است و بخوبي ) هراكليوس( براي هِرقَل �اي كه رسول خدا  در نامه-*
در متن نامه .  روميانِ مهاجم را مصداق كامل و روشن اين آيه شمرده است�دهد كه پيامبر نشان مي

 إلَي اإلِسالمِ فَإِن أَسلَمت فَلَك ما من محمدٍ رسولِ اهللاِ إلي صاحِبِ الرُّوم إني اَدعوك«: مزبور چنين آمده 
 �: فَإِن لَم تَدخُل فِي اإلِسالمِ فَأعطِ الجِزيةَ فَإِنَّ اهللاَ تَبارك و تَعالي يقولُ . لِلمسلِمينَ و علَيك ماعلَيهِم
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در سال دهم «نگار  ه دانيم سورة توبه در سال نهم هجرت و بگمان سير بويژه كه مي
 و در آن هنگام خطر اهل كتاب در داخل حجاز، مسلمين را تهديد 1نازل شد» هجري

در اين صورت جاي پرسش است كه آيا چنين . كرد و نبردي هم با ايشان پيش نيامد نمي

فرود آيد؟ يا سزاوار » هراكليوس«آذرخشي الزم بود تا بر سر سپاهيان متجاوز و ستمگر 

مسلمين گردنها را در برابر شمشير تيز روميان خم كنند و امپراطوري چنان بود كه 
  !خونريز و مغرور را به كشتار خود فراخوانند؟

شمرد و از  بنابر كدام منطق راه نخستين را نادرست مي! دل نويس نازك دانم سيره نمي

 روميان را شكست »وكرمي«اينكه مسلمانان بحكم قرآن كوشيدند و سرانجام، در 

پندارد كسي كه  دهد؟ آيا مي گرفتند، دلسوزي نشان مي» جزيه«دادند و از آنها با فروتني 
از سوي خدا به رسالت برخاسته ناگزير هر ظلم و ستمي را دربارة خود و پيرامونش 

ضريب دلسوزي بيجا همينكه با ناآگاهي همراه شود، ! بايد بپذيرد و خاموش ماند؟
دهد كه نويسنده،   نشان مي و اين تراژدي در آنجا چهره! ندك گويي را چند برابر مي مهمل

ترجمه » بكشيد«را در آية مورد بحث، بمعناي ) پيكار كنيد(= وا لُبار ديگر فعل قاتِ
و اهل ! نبرد با أميين: [هل كتاب است به انمايد و موضوع آيه را كه تنها جنگ با  مي

هي از مقدمات زبان عربي آشكار گري خود را در آگا كند و ناشي تقسيم مي] كتاب

                                                                                                                                                    

(( ((####θθθθ èè èè==== ÏÏ ÏÏGGGG≈≈≈≈ ss ss%%%% šš šš ÏÏ ÏÏ%%%% ©© ©©!!!! $$ $$#### ŸŸ ŸŸωωωω šš ššχχχχθθθθ ãã ããΖΖΖΖ ÏÏ ÏÏΒΒΒΒ ÷÷ ÷÷σσσσ ãã ããƒƒƒƒ «« ««!!!! $$ $$$$$$ ÎÎ ÎÎ//// ŸŸ ŸŸωωωω uu uuρρρρ ÏÏ ÏÏΘΘΘΘ öö ööθθθθ uu uu‹‹‹‹ øø øø9999 $$ $$$$$$ ÎÎ ÎÎ//// ÌÌ ÌÌ���� ÅÅ ÅÅzzzz FF FFψψψψ $$ $$#### ŸŸ ŸŸωωωω uu uuρρρρ tt ttββββθθθθ ãã ããΒΒΒΒ ÌÌ ÌÌ hh hh���� pp pptttt ää ää†††† $$$$ tt ttΒΒΒΒ tt ttΠΠΠΠ §§ §§���� yy yymmmm ªª ªª!!!! $$ $$#### ………… ãã ãã&&&& èè èè!!!!θθθθ ßß ßß™™™™ uu uu‘‘‘‘ uu uuρρρρ ŸŸ ŸŸωωωω uu uuρρρρ 

šš ššχχχχθθθθ ãã ããΨΨΨΨƒƒƒƒ ÏÏ ÏÏ‰‰‰‰ tt ttƒƒƒƒ tt tt ÏÏ ÏÏŠŠŠŠ ÈÈ ÈÈ dd dd,,,, yy yyssss øø øø9999 $$ $$#### zz zz ÏÏ ÏÏΒΒΒΒ šš šš ÏÏ ÏÏ%%%% ©© ©©!!!! $$ $$#### (( ((####θθθθ èè èè????ρρρρ éé éé&&&& || ||====≈≈≈≈ tt ttFFFF ÅÅ ÅÅ6666 øø øø9999 $$ $$#### 44 44 ®® ®®LLLL yy yymmmm (( ((####θθθθ ää ääÜÜÜÜ ÷÷ ÷÷èèèè ãã ããƒƒƒƒ ss ssππππ tt ttƒƒƒƒ ÷÷ ÷÷““““ ÉÉ ÉÉffff øø øø9999 $$ $$####  tt ttãããã 77 77‰‰‰‰ tt ttƒƒƒƒ öö ööΝΝΝΝ èè èèδδδδ uu uuρρρρ 

šš ššχχχχρρρρ ãã ãã���� ÉÉ ÉÉóóóó≈≈≈≈ ||   .51مجموعة الوثائق السياسية للعهد النّبوي و الخالفة الرّاشدة، چاپ قاهره، صفحه . » ...� ¹¹¹¹||
 رافرمان داد � علي�اند در سال نهم هجرت نازل شد و پيامبراكرم انكه مورخان نوشتهسوره توبه چن -1

  )121طبقات ابن سعد، الجزء الثّاني، صفحه . (تا آنرا در مراسم حج بر مردم بخواند
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بياني است براي ) تابوا الكِتُو أذينَ الَّنَمِ: (سازد چرا كه در آية مزبور، عبارت  مي
آغاز » ن بيانيهمِ«از همين رو با ! در آغاز آيه، نه آنكه به گروه ديگري اشاره كند» ذينالَّ«

: نچه نويسنده آورده كه بنابراين آ. بهمراه داشته باشد» واو عطف«شده بدون آنكه 
و همچنين آن دسته از اهل ... بكشيد كساني را كه به خدا و روز آخرت ايمان نياورده [

مان رومياني اشاره دارد كه ظاهراً  هو آية كريمه به!! غلط اندر غلط است...] كتاب را 
شمردند ولي جز دنياطلبي و غارتگري و خونريزي به چيزي  خود را مسيحي مي

اي ديگر را بدرستي باور كرده  خدا ايمان صحيحي داشتند و نه سرديشيدند، نه بهان نمي
  .چنانكه اين معني مورد اتّفاق همة مفسران قرآن است! بودند

اند كه قرآن مجيد خبر  مورخان اروپايي نيز روحية روميان را همانگونه وصف كرده

خ و خاورشناس  مورARNOLDآرنولد توماس : داده است، بعنوان نمونه 

  : نويسد  مي» تاريخ گسترش اسالم«انگليسي در كتاب 
محل اردوگاه خود ) آن(ن رسيد و ابوعبيده در ردموقعي كه ارتش مسلمانان، به درة اُ[

اي به اين مضمون براي مسلمانان ارسال داشتند  را مستقر نمود، سكنة مسيحي منطقه نامه

كيش ما  دهيم، هرچند آنان هم ها ترجيح مي اي مسلمانان، ما شما را بر بيزانس«: 
زيرا شما ما را در دين و ايمان خود آزاد گذارده و با ما با ترحم و ! هستند

كنيد و از اِعمال زور و ظلم در مورد ما خودداري  مهرباني بيشتر رفتار مي
ها است زيرا  نماييد و حكومت شما بر ما به مراتب بهتر از حكومت بيزانس مي

» امسا«اهالي » هاي ما را تصاحب نمودند اموال ما را به غارت برده و خانهآنان 
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 بستند و به مسلمانان اطّالع دادند كه هراكليوسهاي شهرهاي خود را بر لشكر  دروازه

  1].دهند ها ترجيح مي عدالتي و فشار و تعديات رومي حكومت و عدالت اسالمي را بر بي
كرد تا  ديد با قساوت شدت عمل آنرا سركوب مي يهراكليوس هرگاه اثري از اسالم م

  : اند  آنجا كه مورخان نوشته

در نواحي شام » عانم«از سوي روم شرقي، به فرمانروايي ذامي  جومر بن عةروفَ

سرشت چون دعوت پيامبر اسالم را شنيد آنرا از دل و  منصوب شده بود، اين مرد پاك
 فرستاد و اسالم خويش را �اي بنزد رسول خدا ديهجان پذيرفت و فرستادة خود را با ه

عرضه داشت اما هراكليوس چون اين خبر را شنيد بر او خشم آورد و به زندانش افكند 
 را در فلسطين به دار شو سپس فرمان داد تا سر وي را از تن جدا كردند و جسد

را كه با پيامبر اسالم » هأيلَ« فرماندار ةؤبا ابن رنّوحيو همچنين دستور داد ! 2آويختند

  .قرارداد صلح بسته بود مصلوب كردند
ان گرفت و برخي از آنان را پيش از اين نيز گفتيم كه هرقل چگونه راه را بر مسلمان

  كند؟ اينك عقل سليم و دين صحيح چه حكم مي. به خاك و خون كشيد» تهمؤ«در 
 تا در برابر خونريزيها و  بر پيامبر اسالم الزم بودآن است كهنگار  عقيدة سيره

ن تفاوت بنشيند و تنها به موعظه و دعاخواند ستمگريهاي هراكليوس خاموش و بي
  !مشغول باشد

_________________________________________________________________________ 

تاريخ گسترش اسالم، اثر توماس آرنولد، ترجمه دكتر ابوالفضل عزّتي، از انتشارات دانشگاه تهران،  -1
  .42صفحه 

  .592 و 591سيره ابن هشام، القسم الثّاني، صفحه  -2
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 قيام نمود تا با حكومت ديكتاتوري و �نويسنده، اعتراض دارد كه چرا پيامبر اسالم
ليوس را قدرت هراك، �پراختناق و جنايتگر هرقل پيكار كند؟ چرا سرانجام، ياران پيامبر

  در خورِ كتاب نوشتن و اظهارنظركردن است؟! درهم شكستند؟ آيا چنين عقل و هوشي

ماليات «كند، چيزي جز  از آن ياد مي! نگار با آب و تاب كه سيره» ةزيجِ«اما موضوع 

پرداختند و براي  نبود كه بنا به قانون اسالم، اهل كتاب به دولت اسالمي مي» سرانه
شدند همانگونه كه  مالت دشمن، از سوي مسلمين حمايت مياينكار در برابر ح

به دولت اسالمي بودند و مقدار زكات آنها » زكات«مسلمانان نيز موظّف به پرداخت 

متوفّي بسال  (قاضي أبويوسفشود و بنابر نوشتة  بيش از جزية اهل كتاب شمرده مي

:  تأليف كرده شيدالر هارونكه آنرا براي » راجالخَ«دركتاب معروف ) ق.   ه182

 درهم وكشاورزانشان 24 درهم و طبقة متوسط آنها 48ط قثروتمندانِ اهل كتاب ساليانه ف
افتادگان و  پرداختند وزنان و كودكان و مستمندان و پيرمردان و از پاي  درهم مي12

آمدند از پرداخت اين  نشينان و نابينايان و ديوانگان كه فقير بشمار مي راهبان و صومعه
برعكس (الي بعنوان زكاتِ چهارپايان اچيز معاف بودند و از اهل كتاب مقدار نم

 و هرگز كسي از ايشان را به پذيرفتن آئين اسالم وادار 1گرفتند نيز نمي) مسلمين

_________________________________________________________________________ 

 رِسِي المولَ، عبيانِ و الصساءِ النِّنَم دونه مِجالِي الرِّلَ عةُزي الجِبجِما تَنَّ إَِو«: نويسد   ابويوسف مي-1
 اثنا هِدِي بِلِ العامِراثِاج الحِحتي الملَ و عشرونَ و عِةٌعرب اَطِسي الولَ و عماًره دِونَعرب اَ وةٌيمانِثَ
ر دِشَعماًرهذلِذُؤخَ ي مِك لِّم في كُنهالجِذُؤخَو ال تُ ... ةٍنَ س سكين الَّ المِنَ مِةَزيتَذي يصديهِلَق ع 

و كذلك  ... دٍقعِ و ال من ميهِلَق عدصتَي ي و ال من ذم له و ال عملَعمي الحرفةَ األَنَوال مِ
رَتَالمهون الَّبيارات ذين في الد ...اهلُو كذلك يخ الكبير ن الشّ مِؤخذ الجزيةُو ال تُ... ع وامِ الص

الذي اليو ال شي لَ العملَستطيع هو كذلك المغلوب مِذُؤخَ علي عقله الي و ليس في نه شي 



  واكنش تازة پيامبرواكنش تازة پيامبرواكنش تازة پيامبرواكنش تازة پيامبر

 

127127127127

يعني مثالً در جنگ با مسلمين به (شد كردند حتّي اگر غالمي رومي شمرده مي نمي
  ).اسارت درآمده بود

أبوعيد قاسم بن بموالاألَ«در كتاب معتبرِ ) ق.   ه224متوفي درسال  (املّس «

  : نويسد  مي

»اللِبي هِن أَعائِ الطّييع ن وومِ الرُّقَسنكُ :  قالَيتلِوكاًملُ معابِطّ الخَ بنِرِم 
 هنَّإِ فَينَمسلِ المةِمانَلي أَ عك بِنتع استَمتسلَن أَ اِكنَّإِم فَسلِأَ:  لي ولُقُ يو كانَ

اليعينَستَن أَغي لي أَنبهِتِمانَأَلي  عن لَم ممِيس أَ فَقالَ. منهبقالَفَ! يت � II IIωωωω oo ooνννν#### tt tt���� øø øø.... ÎÎ ÎÎ)))) 

’’’’ ÎÎ ÎÎûûûû ÈÈ ÈÈ ÏÏ ÏÏ ee ee$$$$!!!! $$ $$#### ((   )48األموال، چاپ مصر، صفحة . (»نيقَعتَ أَفاةُ الوتهرَضَا حملَفَ :  قالَ� ))

من غالم :  حكايت كرد، گفت يق رومسو از أبي هاللي طائي آمده كه او از«: يعني 

 را بپذيري گفت كه مسلمان شو، زيرا اگر اسالم عمر بن خطّاب بودم و عمر به من مي
ت مسلمين نبايد از كسي نگيرم چرا كه براي حفظ اما المال كمك مي من ازتو در كار بيت

من از قبول اسالم خودداري : وسق گفت . زمرة ايشان نباشداست كه از وياري خ

II �: مودم و عمر اين آيه از قرآن را مي خواند كه ن مي IIωωωω oo ooνννν#### tt tt���� øø øø.... ÎÎ ÎÎ)))) ’’’’ ÎÎ ÎÎûûûû ÈÈ ÈÈ ÏÏ ÏÏ ee ee$$$$!!!! $$ $$#### (( اجباري در  (� ))

  .»چون وفاتش نزديك شد مرا آزاد كرد). پذيرش دين نيست
پس در سورة توبه اگر سخن از پيكار با كفّار اهل كتاب رفته مقصود ازآن، جنگ با 

 كه الزم بود با فروتني ماليات مزبور را سپاه هرقل و جزيه گرفتن از روميان ستمگر است
 و �وگرنه پيامبر اسالم! بپردازند و از تجاوز و تكبر و زورگويي و جنايت دست بردارند

  .ساختند يارانش حتّي آنانرا به قبول اسالم وادار نمي
                                                                                                                                                    

الخراج،  (.»واء في ذلك سساء و النِّجالُ و الرِّ زكاةٌمِنَ والغَرِقَل و الببِ من اإلِةِممواشي اهل الذِّ
  )131چاپ قاهره، صفحه 
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 توماس آرنولدي را كه مورخ منصف انگليسي، ندانم سخنا در اينجا مناسب مي

آورده بازگو كنم تا از زبان خاورشناسي » جزيه«و » ها رومي«و » هراكليوس«دربارة 
  .غيرمسلمان، به عدل وسانصاف مسلمين در رفتار با دشمنان توجه شود

  : نويسد  مي» تاريخ گسترش اسالم«: وي در كتاب 

امپراطوري رم در قسمتهايي كه در زمان اين امپراطور فتح شده  قشر سكنة اكثريتِ[

 بعنوان اهل بدعت هراكليوساين اكثريت به . اران و دوستان اعراب بودندبود از طرفد

هاي  ها و عقيده نگريستند و از آن بيم داشتند كه وي ممكن است براي تحميل نظريه مي
باين جهت بود كه آنان با آمادگي . منوفيزيتي خود دست به شدت عمل و مجازات بزند

رواي ديگري را كه تعهد آزادي ديني بنمايد، و حتّي عالقة كامل مايل بودند فرمان
بپذيرند و حاضر بودند در مقابل رفع خطر فوري در مورد وضع ديني و استقالل ملّي 

  .هايي نيز بنمايند خود گذشت

هاي خود در   نيز در نوشته اُسقف كليساي انطاكيهELDERالدر . د. ميشل

نمود  اي همكيشان خود را تأييد ميه نيمة دوم قرن دوازدهم ميالدي تصميمات و نظريه
و حتّي پس از اينكه كليساي شرقي در حدود پنج قرن تحت حكومت اسالمي قرار 

 وي .شود در پيروزي اعراب به وضوح ديده ميدست خدا : داشت معتقد بود كه 

  : نويسد  هاي هراكليوس مي پس از بررسي و تذكّر و يادآوري فشارها و مجازات
ت كه خداي انتقام كه به تنهايي قادر است امپراطوري و سلطة به همين دليل اس«

 را فرزندان اسماعيلاز منطقة جنوب، ...  فناپذير رابه ميل و ارادة خود تغيير دهد دافرا

  1].برانگيخت تا ما را از ظلم وبيدادِ رميها نجات داه آزاد كنند

_________________________________________________________________________ 
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  : نويسد  توماس آرنولد باز مي
انس كه با سرعت بتصرّف مسلمانان درآمده بود خود را در مناطقي از امپراطوريِ بيز[

كه براي قرنهاي متمادي آن طور آزادي را ... حال استفادة كامل از آنچنان آزادي يافتند 
آنان مجاز بودند كه آزادانه و بدون هيچگونه مزاحمت تكاليف ديني خود . بياد نداشتند

وسعت اين آزادي را كه در تاريخ قرن ... د را انجام داده و مراسم مذهبي خود را برپادارن
شد قضاوت  توان از پيمانهايي كه با شهرهاي مفتوحه منعقد مي نظير بود مي هفتم كم

در اين قراردادها حفظ جان و مال، آزادي دين و عقيده در برابر . نموده و بدست آورد
  1].تسليم و پرداخت جزيه تضمين شده بود

  : كند  اظهارنظر ميچنين » جزي«آرنولد دربارة 

جزيه، برخالف آنچه ك بعضي مايلند ما را وادارند چنين تصور كنيم، اصالً [
، و به هيچ وجه جنبة 2شد بعنوان مجازات عدم پذيرش اسالم بر كسي تحميل نمي

انتقامي نداشت بلكه بر مسيحيان در رديف غيرمسلمانان ذمي ديگر، ساكن در قلمرو 
موقعي كه مردم . گرديد ين مالي وجاني از طرف مسلمانان وضع ميدر مقابل تأم... اسالم 

مخصوصاً يادآورد شدند كه مبلغ مورد توافق را تنها به اين .  جزية خود را پرداختنديرهحِ

پردازند كه مسلمانان و فرمانروايان مسلمان، از مردم حيره در مقابل هرگونه  شرط مي

_________________________________________________________________________ 

  .42تاريخ گسترش اسالم، صفحه  -1
شود يعني همان  بمعناي كيفردادن نيست بلكه ظاهراً ازلغات دخيل شمرده مي» جزاء«جزية از ماده  -2

  : گويد  آيد، نظامي مي بمعناي ماليات سرانه ميپارسي است كه در عربي نفوذ كرده و » گزيت«
  گهش خاقان خراج چين فرستد

  

  گهش قيصر گزيت دين فرستد  
  

دهنده را از  اند كه جزيه باين اعتبار آنرا نامگذاري كرده: كساني كه اين واژه را از بنياد، عربي انگاشته گويند 
  .»يينربِ الحةُلَعام مهنجزي عها تَإلنَّ«كند  آوران كفايت مي درگيري با جنگ
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. از طرف غيرمسلمانان دفاع و حمايت نمايندفشار و تعدي چه از طرف مسلمانان و چه 

 با اهالي بعضي شهرهاي نواحي حيره ليدخالد بن وهمچنين در قراردادهايي كه بين 

اگر ما از شما محافظت نماييم جزيه قابل «: منعقد شد نوشته شده است كه 
 امپراطور بيزانس !»...پرداخت باشد و در غير اين صورت قابل پرداخت نباشد

راندن نيروهاي مسلمان كه خود را طبعا براي   ارتش عظيمي را براي بيرون) ليوسهراك(

 به اقتضاي شرط ةيدبأبوعفرماندة عرب، . مقابله با خطر تجهيز نموده بودند آماده كرد

ها به فرمانروايان شهرهاي مفتوحة سوريه دستور داد كه تمام  عهدنامهمندرج در 
اي  وده بودند به صاحبان آنها پرداخت نمايند و نامهآوري نم هايي را كه جمع جزيه

  : به مضمون ذيل براي مردم نوشت ) اي اعالميه(

ايم به شما بازپس خواهيم داد  ما تمام پولي را كه از شما دريافت داشته«
زيرا اينك به ما خبر رسيده است كه نيروهاي قوي دشمن عليه ما در حال 

 بين ما آن بود كه ما بايستي از جان و پيشروي هستند و چون شرط معاهده
مال شما محافظت نماييم و انجام اين وظيفه اينك از امكان ما خارج است، ما 

 گردانيم ولي اگر پيروز شديم خود ايم به شما برم تمام پولي را كه از شما گرفته
  .»دانيم  قديم ملزم ميرا با انجام مواد و رعايت معاهده

المال بازپس داده شد و  دستور، مبالغ هنگفتي از محلّ بيتبراساس اين اعالميه و 

إن شاء اهللا خداوند : مسيحيان براي پيروزي سران اسالم و مسلمانان دعا كرده و گفتند 
ها پيروز گرداند زيرا اگر  شما را مجدداً بر ما حكومت دهد و شما را بر رومي
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دادند  زي به ما پس نميها در چنين شرايطي بودند نه تنها هرگز چنين چي رومي
  .گرفتند كردند و از ما مي بلكه بقية اموال ما را نيز ضبط مي

ها بر مردان سالم در مقابل معافيت نهمانطور كه قبالً توضيح داده شد جزيه ت
بايستي انجام دهند، وضع  بودن مي از خدمت نظام كه در صورت مسلمان

د مسيحي كه در ارتش اسالم گرديد و كامالً قابل توجه است كه هر فر مي
  1].گرديد نمود از پرداخت جزيه معاف مي خدمت مي

» ماليات سرانه«آوري  به مأموران جمع: [نويسد  آرنولد دربارة نحوة گرفتن جزيه مي
شد كه سختگيري نكنند و از إِعمال هرگونه فشار و ارتكاب رفتار  دستور داده مي

 در صورت عدم امكان پرداخت جزيه، هاي بدني ناشايسته و سختگيري و مجازات
  2].خودداري كنند

 سال ادعا دارد 23از اهل كتاب كه بگذريم، سورة توبه برخالف آنچه نويسندة  : ثانياً

شكني  كند، بشرط آنكه پيمان پرستان سفارش مي به عدالت و وفاي به عهد نسبت بت
  .نكرده سر جنگ با مسلمين نداشته باشند

پرست عرب در  بدانيم بهنگام نزول اين سوره، هنوز قبائل بتجالب توجه است كه 

و با اينكه مدتها ! خواندند و سرود جاهليت مي! كردند   طواف مي»برهنه«پيرامون كعبه 

 آنان را از ورود به كعبه منع �از فتح مكّه و تسلّط بر آن سپري شده بود، رسول خدا
را ن را مأمور ساخت تا آ� علي�، پيامبرپس از آنكه اين سوره فرستاده شد. فرمود نمي

كند فرمود تا  بر مشركان بخواند وهمچون پزشكي كه بتدريج، بيماريِ كهنه را درمان مي

_________________________________________________________________________ 
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، بخشي از اين سوره را بر �علي. بازدارند» طواف عريان«از آن پس ايشان رااز 
. 1 منع نمودكردن پرستان تالوت كرد و آنان را از ورود به خانة كعبه و برهنه طواف بت

 ايشان پيمان مسلمانان را شكسته آن است كهاما پيام اين سورة شرفه در رابطة بامشركان 
اند و از اين رو قرارداد صلح با آنها اعتبار خود را از  و دشمنان مسلمين را ياري كرده

   : فرمايد در اينجا قرآن كريم استثنايي آورده كه اهميت فراوان دارد، مي. دست داده است
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ايد و سپس بر شما هيچ نقصاني  مان بستهمگر كساني از مشركان كه با آنها پي«

و باهيچكس بر ضد شما همپشتي ) كسي از شما را نكشتند(اند  وارد نياورده
اند تمام كنيد، كه  اند، در اين صورت پيمان آنان را تا زماني كه مقرّر داشته ننموده

  .»دارد خدا متّقيان را دوست مي

 نساءآمده چنانكه در سورة مدني هاي ديگر قرآن هم   مضمون در سورهناي  شبيه

  :خوانيم  مي
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öö öö//// ää ää3333 ss ss9999 öö ööΝΝΝΝ ÍÍ ÍÍκκκκ öö ööCCCC nn nn==== tt ttãããã WW WWξξξξ‹‹‹‹ ÎÎ ÎÎ6666 yy yy™™™™ �  ) 90 :نساء(  
از شما كناره گرفتند و با شما نجنگيدند و اظهار صلح نمودند ) كافران(پس اگر «
  .!»ر آن صورت خدا بر ضد آنها براي شما راهي قرار نداده استد

_________________________________________________________________________ 

 و عيون األثر، 545 و سيره ابن هشام، القسم الثّاني، صفحه 123تاريخ طبري، الجزء الثّالث، صفحه  -1
  .231المجلّد الثّاني، صفحه 
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شكني نمودد چهار  از اين گذشته، قرآن كريم در سورة توبه براي مشركاني كه پيمان
ماه مهلت مقرّر داشته تا اگر نخواستند در محيط قدرت وغلبة اسالم زندگي كنند رهسپار 

   :فرمايد  سرزميني ديگر شوند و در اين باره مي

� (( ((####θθθθ ßß ßßssss‹‹‹‹ ÅÅ ÅÅ¡¡¡¡ ss ssùùùù ’’’’ ÎÎ ÎÎûûûû ÇÇ ÇÇÚÚÚÚ öö öö‘‘‘‘ FF FF{{{{ $$ $$#### ss ssππππ yy yyèèèè tt tt//// öö öö‘‘‘‘ rr rr&&&& 99 99���� åå ååκκκκ ôô ôô−−−− rr rr&&&& �  ) 2 :توبه(  
دهد به رشد ديني و  آورد كه نشان مي باز درهمين سوره حكم ديگري بميان مي

  : فرمايد  فرهنگي مشركان بيشتر عنايت داشته تا به جنگ با آنان چنانكه مي

� ÷÷ ÷÷ββββ ÎÎ ÎÎ)))) uu uuρρρρ ÓÓ ÓÓ‰‰‰‰ tt ttnnnn rr rr&&&& zz zz ÏÏ ÏÏ ii iiΒΒΒΒ šš šš ÏÏ ÏÏ.... ÎÎ ÎÎ���� ôô ôô³³³³ ßß ßßϑϑϑϑ øø øø9999 $$ $$#### xx xx8888 uu uu‘‘‘‘$$$$ yy yyffff tt ttFFFF óó óó™™™™ $$ $$#### çç ççνννν öö öö���� ÅÅ ÅÅ____ rr rr'''' ss ssùùùù 44 44 ®® ®®LLLL yy yymmmm yy yyìììì yy yyϑϑϑϑ óó óó¡¡¡¡ oo oo„„„„ zz zzΝΝΝΝ≈≈≈≈ nn nn==== xx xx.... «« ««!!!! $$ $$#### 

¢¢ ¢¢ΟΟΟΟ èè èèOOOO çç ççµµµµ øø øøóóóó ÎÎ ÎÎ==== öö öö//// rr rr&&&& ………… çç ççµµµµ uu uuΖΖΖΖ tt ttΒΒΒΒ ùù ùù'''' tt ttΒΒΒΒ 44 44 yy yy7777 ÏÏ ÏÏ9999≡≡≡≡ ss ssŒŒŒŒ öö ööΝΝΝΝ åå ååκκκκ ¨¨ ¨¨ΞΞΞΞ rr rr'''' ÎÎ ÎÎ//// ×× ××ΠΠΠΠ öö ööθθθθ ss ss%%%% �� ��ωωωω šš ššχχχχθθθθ ßß ßßϑϑϑϑ nn nn==== ôô ôôèèèè tt ttƒƒƒƒ �  )6 : توبه(  
اگر يكي از مشركان درخواست كرد كه زينهارش دهي، او را در پناه گير تا كالم «

ق دين حقاي(خدا را بشنود سپس وي را به امانگاهش برسان چرا كه اين گروه 
  .»دانند نمي) را

پس جنگ قرآن با مشركان از چه رو آغاز : در اينجا ممكن است پرسيده شود كه 
  شده و چرا ادامه يافته است؟

  : دهد  به اين پرسش چنين پاسخ مي) توبه(قرآن كريم در همين سوره 

� ŸŸ ŸŸωωωω rr rr&&&& šš ššχχχχθθθθ èè èè==== ÏÏ ÏÏGGGG≈≈≈≈ ss ss)))) èè èè???? $$$$ YY YYΒΒΒΒ öö ööθθθθ ss ss%%%% (( ((#### þþ þþθθθθ èè èèWWWW ss ss3333 ¯¯ ¯¯ΡΡΡΡ óó óóΟΟΟΟ ßß ßßγγγγ uu uuΖΖΖΖ≈≈≈≈ yy yyϑϑϑϑ ÷÷ ÷÷ƒƒƒƒ rr rr&&&& (( ((####θθθθ ‘‘ ‘‘ϑϑϑϑ yy yyδδδδ uu uuρρρρ ÆÆ ÆÆllll#### tt tt���� ÷÷ ÷÷zzzz ÎÎ ÎÎ**** ÎÎ ÎÎ//// ÉÉ ÉÉΑΑΑΑθθθθ ßß ßß™™™™ §§ §§����9999 $$ $$#### ΝΝΝΝ èè èèδδδδ uu uuρρρρ 

öö ööΝΝΝΝ àà àà2222ρρρρ ââ ââ yy yy‰‰‰‰ tt tt//// šš šš^̂̂̂ ¨¨ ¨¨ρρρρ rr rr&&&& BB BBοοοο §§ §§���� tt ttΒΒΒΒ 44   )13 :توبه (  � ... 44
جنگيد كه پيمانهاي خود را شكستند و تصميم به اخراج  چرا با گروهي نمي«

  .»...بار جنگ را با شما آغاز كردند پيامبر گرفتند و آنان بودند كه نخستين
  :گويد  باز مي

� ŸŸ ŸŸωωωω tt ttββββθθθθ çç çç7777 èè èè%%%% öö öö���� tt ttƒƒƒƒ ’’’’ ÎÎ ÎÎûûûû ?? ?? ÏÏ ÏÏΒΒΒΒ ÷÷ ÷÷σσσσ ãã ããΒΒΒΒ ~~ ~~ωωωω ÎÎ ÎÎ)))) ŸŸ ŸŸωωωω uu uuρρρρ ZZ ZZππππ ¨¨ ¨¨ΒΒΒΒ ÏÏ ÏÏŒŒŒŒ 44 44 šš šš���� ÍÍ ÍÍ×××× ¯¯ ¯¯≈≈≈≈ ss ss9999 '' ''ρρρρ éé éé&&&& uu uuρρρρ ãã ããΝΝΝΝ èè èèδδδδ šš ššχχχχρρρρ ßß ßß‰‰‰‰ tt ttGGGG ÷÷ ÷÷èèèè ßß ßßϑϑϑϑ øø øø9999 $$ $$#### �  
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  )10 :توبه (  
كنند و آنان سركش و  آنها دربارة هيچ مؤمني سوگند و پيماني را رعايت نمي«

  .»متجاوزند
  : گيرد  و نتيجه مي

� (( ((####θθθθ èè èè==== ÏÏ ÏÏGGGG≈≈≈≈ ss ss%%%% uu uuρρρρ šš šš ÅÅ ÅÅ2222 ÎÎ ÎÎ���� ôô ôô³³³³ ßß ßßϑϑϑϑ øø øø9999 $$ $$#### ZZ ZZππππ ©© ©©ùùùù !! !!%%%% xx xx.... $$$$ yy yyϑϑϑϑ ŸŸ ŸŸ2222 öö ööΝΝΝΝ ää ää3333 tt ttΡΡΡΡθθθθ èè èè==== ÏÏ ÏÏGGGG≈≈≈≈ ss ss)))) ãã ããƒƒƒƒ ZZ ZZππππ ©© ©©ùùùù !! !!$$$$ ŸŸ ŸŸ2222 44 44 (( ((#### þþ þþθθθθ ßß ßßϑϑϑϑ nn nn==== ÷÷ ÷÷ææææ $$ $$#### uu uuρρρρ 

¨¨ ¨¨ββββ rr rr&&&& ©© ©©!!!! $$ $$#### yy yyìììì tt ttΒΒΒΒ tt tt ÉÉ ÉÉ)))) −− −−GGGG ãã ããΚΚΚΚ øø øø9999 $$   )36 :توبه (  � ####$$
جنگند و بدانيد كه خدا  همه با مشركان بجنگيد چنانكه آنان همگي با شما مي«

  .»پشتيبان متّقيان است
 و � پيامبر اسالمآن است كهاين آيات با مفهوم روشن و رساي خود، نمايشگر 

ودند و جز دفاع از شكني و پيكار دشمن قرار گرفته ب ن در معرض ستم و پيمانمسلمانا
پيمودند، بنابراين پيكار آنان از ديدگاه عقل و شرع  جان و مال و دين خود راهي نمي

انصافي و زورگويي متّهم و  شناسي ايشان را به ستمگري و بي پسنديده بود و هيچ تاريخ
  !.انصاف و زورگو باشد محكوم نتواند ساخت مگر آنكه خود، ستمگر و بي

� ÷÷ ÷÷ΠΠΠΠ rr rr&&&& šš ššχχχχθθθθ èè èèùùùù$$$$ ss ssƒƒƒƒ ss ss†††† ββββ rr rr&&&& yy yy####‹‹‹‹ ÏÏ ÏÏtttt ss ss†††† ªª ªª!!!! $$ $$#### öö ööΝΝΝΝ ÍÍ ÍÍκκκκ öö ööCCCC nn nn==== tt ttãããã ………… ãã ãã&&&& èè èè!!!!θθθθ ßß ßß™™™™ uu uu‘‘‘‘ uu uuρρρρ 44 44 öö öö≅≅≅≅ tt tt//// yy yy7777 ÍÍ ÍÍ×××× ¯¯ ¯¯≈≈≈≈ ss ss9999 '' ''ρρρρ éé éé&&&& ãã ããΝΝΝΝ èè èèδδδδ 

šš ššχχχχθθθθ ßß ßßϑϑϑϑ ÎÎ ÎÎ====≈≈≈≈ ©© ©©àààà9999 $$   )50 :نور (  � ####$$
بلكه خود )! نه(آيا بيم دارند كه خدا و پيامبرشان بر ايشان ستم روا دارند؟ «

.!»ستمگرند



 

  

  

  

  

  

3  
  

  ايجاد اقتصاد سالم

  
 براي تقويت �ميامبر اسالكوشد تا نشان دهد كه پ  سال مي23در اين فصل، نويسندة 

غنائم «بنية مالي مسلمانان، آنانرا به پيكار با مشركان و يهوديان فراخواند شايد از راه 
با اينكه خود در خالل سخنانش از اعتراف به اين ! معيشت آنان تأمين گردد» جنگ

  : شود كه  حقيقت ناگزير مي
ان عدم تعرض و أحياناً يك نوع پيم... حضرت محمد در ابتداي ورود به مدينه [

كه به موجب آن مقرر شد هر كس ) عهد موادعه(منعقد كرد ) يهوديان(همكاري با آنها 

، اي به مدينه هجوم طايفه يا جوئي قريش ستيزهبه دين خود باشد ولي در مقابل 

 كنند و هر دو طرف، جنگ با قبائل متخاصم را دفاعمسلمين و يهود مشتركاً از يثرب 

  ) سال23 از كتاب 147صفحة ]. (نجام دهندبخرج خود ا
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بندد، زيرا ما در خالل  هاي خود مي ، نويسنده راه را به روي تهمت1با اين اعتراف
 با يهود تنها بعلّت تخلّف آنان �پيامبر اسالمهمين فصل نشان خواهيم داد كه درگيري 

گ را خود از پيمان مشترك با مسلمين وخيانت به ايشان صورت گرفت و در واقع جن
آنها آغاز كردند چنانكه مشركان قريش، اسباب نبرد با مسلمين را فراهم آوردند و دست 
به شكنجه و كشتار و اخراج مسلمانان زدند وبا زور و ارعاب، مردم را از راه خدا دور 

  .كردند مي
را نويس، پيامبر اسالم درصدد نبود تا بنية مالي پيروانش  بنابراين برخالف پندارِ سيره

البتّه غنائم جنگي، ! پديد آورد» اقتصاد سالمي« راه ناز راه جنگ تقويت كند و از اي
 �كرد ولي جنگ، امري عارضي و دفاعي بود كه پيامبر گرامي كمك مالي به مسلمين مي

هاي  از ورود در آن ناگزير شد اما تدبير اصليِ پيامبر در تنظيم معاش مسلمين از افق
  .توان آنها را شناخت  پژوهش در آثار نبوي ميزد كه با ديگر سر مي

  
  چند كلمه از اقتصاد اسالمي

و » توليد كافي«بطور كلي نظام معيشت بر مبناي دو اصل استوار است، يكي 

 بگواهي آيات قرآني و آثار نبوي در �پيامبر ارجمند اسالم. »توزيع عادالنه«ديگري 

  .ول داشتاي مبذ و اصل توجه شايسته دمدينه به اين هر
توانست بطور طبيعي بر  در آن روزگار باتوجه به امكانات محدود زمان، چيزي كه مي

. ثروت عمومي بيافزايد، توسعة كشاورزي و دامداري بود و سپس مبادلة كاال و بازرگاني
مبارزة با گنجينه ساختن . توانست در تقسيم عادالنة ثروت مؤثّر افتد و نيز آنچه كه مي

_________________________________________________________________________ 

سيره ابن هشام، : بعنوان نمونه به . ته، گواهي روشن تاريخ استآنچه نويسنده را به اعتراف مزبور واداش -1
  . نگاه كنيد197 و عيون األثر، جاپ لبنان، الجزء األول، صفحه 501چاپ مصر،القسم األول، صفحه 
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چنين كوشش در انتقال اموال م بود و ه– بشكلهاي گوناگون آن –خواري  اموال و مفت
  .مالياتي از ثروتمندان به طبقات محروم

 براي هر بخش از آنچه گفته شد، دستورات الزم را صادر فرمود و از �پيامبر اسالم
اقدامات جدي در اجراي امور نيز فروگذار نكرد و وظيفة خود را كه از راه وحي مقدس 

رسيد دقيقاً اداء نمود و با اينكه بدون تجربة پيشين،   الهامات روحاني به وي ميو
كرد چنان نظامي پديد آورد و اهرمي از قدرت ساخت كه در  اي را اداره مي جامعه

  . همه را درهم شكست– يعني روم و ايران و مصر –رويارويي با ابرقدرتهاي زمان 
 دربارة � سفارش قرآن مجيد و رسول اكرمهايي از  به گوشهدر اينجا مناسب است
  : اصول مزبور نظر افكنيم 

كوشند بعنوان  مي» شتكِ«قرآن شريف در سورة مدني بقره از كسانيكه در نابودي 

  : فرمايد  كند و مي ياد مي» تبهكار«افراد 

� #### ss ssŒŒŒŒ ÎÎ ÎÎ)))) uu uuρρρρ 44 44’’’’ ¯¯ ¯¯<<<< uu uuθθθθ ss ss???? 44 44 tt ttëëëë yy yy™™™™ ’’’’ ÎÎ ÎÎûûûû ÇÇ ÇÇÚÚÚÚ öö öö‘‘‘‘ FF FF{{{{ $$ $$#### yy yy‰‰‰‰ ÅÅ ÅÅ¡¡¡¡ øø øø���� ãã ãã‹‹‹‹ ÏÏ ÏÏ9999 $$$$ yy yyγγγγŠŠŠŠ ÏÏ ÏÏùùùù yy yy7777 ÎÎ ÎÎ==== ôô ôôγγγγ ãã ããƒƒƒƒ uu uuρρρρ yy yy^̂̂̂ öö öö���� yy yyssss øø øø9999 $$ $$#### ... �  
  )205: بقره (  

كاري پردازد و كشت را نابود  كوشد تا در زمين به تبه گردد مي چون بازمي«
  .»...كند
  : فرمود �و پيامبر اكرم

 هيمةٌو ب أَنسانٌو اِ أَيرٌ طَنه مِلُأكُي فَرعاً زعزرو ي أَرساً غَسغرِ يمٍسلِن ممامِ«
  )28، ص 5مسلم، ج   و صحيح135، ص 3ي، ج صحيح بخار. (»ةٌقَد صهِ بِه لَا كانَلّإِ

اي يا انساني يا   تا پرنده–هيچ مسلماني درختي ننشاند يا كِشْتي نكارد «: يعني 
 مگر آنكه در برابر اينكار به پاداش انفاق در راه خدا نائل –اي از آن بخورد  چرنده

  .»گردد مي
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  : رمود  چون به مدينه وارد شد ف�در آثار نبوي آمده كه رسول خدا

، 4كنزالعمال، ج . (» ...كبار مرثَ الحنَّإِوا فَثُاحرُ فَراًطَ مرضِ األَلِّقَّأَم بِكُنَّاِ«

  )129ص 
بارد، با وجود اين، كشت كنيدكه كاري  در سرزمين شما كمتر باران مي«: يعني 

  .»...پربركت است
  :باز فرمود

»ت لَن كانَمأَه فَرض ليلِ وعها أَزرمنَيها أَحص 3صحيح بخاري، ج . (» ...خاه ،

141(  
كسي كه زميني دارد بايد در آن كشاورزي كند يا آنرا به برادر ديني خود «: يعني 
  .»)...تا او به زراعت پردازد(ببخشد 

  : در همين رابطه، پيامبر فرمود 

»رضاًحيا أَن أَمهِ فَةًيتَ ملَي 140ص ، 3 و صحيح بخاري، ج 2الموطّأ، ج . (»ه(  

  .»هركس زمين مرده اي را زنده كند، زمين مزبور از آنِ وي خواهد شد«: يعني 
  : فرمايد  هاي مدني سفارش نموده مي همچنين قرآن كريم كسب و تجارت را در سوره

� ŸŸ ŸŸωωωω (( ((#### þþ þþθθθθ èè èè==== àà àà2222 ùù ùù'''' ss ss???? ΝΝΝΝ ää ää3333 ss ss9999≡≡≡≡ uu uuθθθθ øø øøΒΒΒΒ rr rr&&&& ΜΜΜΜ àà àà6666 oo ooΨΨΨΨ ÷÷ ÷÷iiii tt tt//// ÈÈ ÈÈ≅≅≅≅ ÏÏ ÏÏÜÜÜÜ≈≈≈≈ tt tt6666 øø øø9999 $$ $$$$$$ ÎÎ ÎÎ//// HH HHωωωω ÎÎ ÎÎ)))) ββββ rr rr&&&& šš ššχχχχθθθθ ää ää3333 ss ss???? ¸¸ ¸¸οοοο tt tt����≈≈≈≈ pp ppgggg ÏÏ ÏÏBBBB  tt ttãããã 

<< <<ÚÚÚÚ#### tt tt���� ss ss???? �  ) 29 :نساء(  
اموال خويش را در ميان خودتان به باطل مخوريد مگر اينكه تجارتي با رضايت «

  .»طرفين باشد
  : فرمايد  و نيز مي

� (( ((####ρρρρ ãã ãã���� ÏÏ ÏÏ±±±± tt ttFFFFΡΡΡΡ $$ $$$$$$ ss ssùùùù ’’’’ ÎÎ ÎÎûûûû ÇÇ ÇÇÚÚÚÚ öö öö‘‘‘‘ FF FF{{{{ $$ $$#### (( ((####θθθθ ää ääóóóó tt ttGGGG öö öö//// $$ $$#### uu uuρρρρ  ÏÏ ÏÏΒΒΒΒ ÈÈ ÈÈ≅≅≅≅ ôô ôôÒÒÒÒ ss ssùùùù «« ««!!!! $$   )10 :جمعه (  � ####$$
  .»...بجوييد) روزي حالل(در زمين پراكنده شويد و از فضل خدا «
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  : نمود چنانكه فرمود  ردم را به كارهاي دستي تشويق مي م�و نيز پيامبر

صحيح بخاري، ج . (»هِدِ يلِمن ع مِلَأكُن ين أَ مِاًًير خَطُّ قَعاماً طَدح أَلَكَما أَ«

  )74، ص 3
  .»هيچكس غذايي بهتر از آن نخورده كه از كارِ دست خويش خورد«: يعني 

  : و نيز فرمود 

  )396، ص 1الجامع الصغير، ج  (.»حصذا نَ إِلِ العامِدِ يسب، كَسبِالكَيرُخَ«

  .»بهترين كسب، دستاورد كارگر است هنگامي كه خيرخواه باشد«: يعني 
  :  دربارة دامداري فرمود �همچنين رسول خدا

، ص 4ال، ج كمنزالعم. (»منَ الغَ ورثِي الح فِةَكَرَ البلَع جةَعيشَ الم اهللاُقَلَا خَملَ«

32(  
هنگامي كه خداوند وسائل معيشت را آفريد، بركت را در كشت و گوسفند «: يعني 

  .»نهاد
  : و باز فرمود 

  )183، ص 14كنزالعمال، ج  (.»ةٌكَرَ فيها بنَّاِفَ منَوا الغَذُخِتَّاِ«

  »ت در آن نهاده شده استگوسفنداري كنيد كه برك«: يعني 
وت به شكلهاي ناعادالنه بشدت سيم ثر از تق�در برابر اين سفارشها، رسول اكرم

  : ه فرمود كع نمود چنانمن

  )صحيح مسلم و ابوداود (.»شن غَا منّ مِيسلَ«

  .»ي كه در معامله فريبكاري كند از ما مسلمانان نيستسك«: يعني 

  )صحيح مسلم و ترمذي. (»ي خاطِوه فَرَكَ احتَنِم«: و ني ز

  .»كار استكسي كه احتكار كند گناه«: يعني 
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  :  آمده �و همچنين در آثار نبوي

  )صحيح بخاري و مسلم. (جشِ النَّنِ ع����يبِي النَّهنَ

 از آنكه بر بهاي كاال بيافزايند تا مردم فريب بخورند، جلوگيري �پيامبر خدا«: يعني 
  .»كرد

  : باز آمده است 

  )صحيح ابوداود (.»رّضطَ الميعِن ب ع����يبِي النَّهنَ«

 از خريدن كاالي كسي كه ناچار شده جنس خود را بفروشد �پيامبر خدا« : يعني
  .»نهي كرد) به بهاي اندك(

  : و نيز آمده است 

  )صحيح مسلم و ابن ماجه (.»ررَ الغَيعِن ب ع����يبِي النَّهنَ

ماية فريب ) بعلّت نامعلوم بودن كاال( از خريد و فروشي كه �پيامبر خدا«: يعني 
  .»يري نمودشود جلوگ مي

ساختن آنرا حرام شمرده و  از سوي ديگر قرآن مجيد، راكد گذاشتن مال و گنجينه
  : فرمايد  مي

� šš šš ÏÏ ÏÏ%%%% ©© ©©!!!! $$ $$#### uu uuρρρρ šš ššχχχχρρρρ ãã ãã”””” ÉÉ ÉÉ∴∴∴∴ õõ õõ3333 tt ttƒƒƒƒ || ||==== yy yyδδδδ ©© ©©%%%%!!!! $$ $$#### ss ssππππ �� ��ÒÒÒÒ ÏÏ ÏÏ���� øø øø9999 $$ $$#### uu uuρρρρ ŸŸ ŸŸωωωω uu uuρρρρ $$$$ pp ppκκκκ tt ttΞΞΞΞθθθθ àà àà)))) ÏÏ ÏÏ����ΖΖΖΖ ãã ããƒƒƒƒ ’’’’ ÎÎ ÎÎûûûû ÈÈ ÈÈ≅≅≅≅‹‹‹‹ ÎÎ ÎÎ6666 yy yy™™™™ «« ««!!!! $$ $$#### 

ΝΝΝΝ èè èèδδδδ ÷÷ ÷÷���� ÅÅ ÅÅ ee ee³³³³ tt tt7777 ss ssùùùù AA AA>>>>#### xx xx‹‹‹‹ yy yyèèèè ÎÎ ÎÎ//// 55 55ΟΟΟΟŠŠŠŠ ÏÏ ÏÏ9999 rr rr&&&& �  ) 34 :توبه(  
كنند،  سازند و آنرا در راه خدا انفاق نمي يكساني كه زر و سيم را گنجينه م«

  .»!...ايشان را به عذابي دردناك نويد ده
  : فرمايد  قرآن براي فقراء و محرومان در اموال اغنياء سهمي مقرّر داشته و مي

� þþ þþ’’’’ ÎÎ ÎÎûûûû uu uuρρρρ öö ööΝΝΝΝ ÎÎ ÎÎγγγγ ÏÏ ÏÏ9999≡≡≡≡ uu uuθθθθ øø øøΒΒΒΒ rr rr&&&& AA AA,,,, yy yymmmm ÈÈ ÈÈ≅≅≅≅ ÍÍ ÍÍ←←←← !! !!$$$$ ¡¡ ¡¡¡¡¡¡==== ÏÏ ÏÏ jj jj9999 ÏÏ ÏÏΘΘΘΘρρρρ ãã ãã���� óó óóssss pp ppRRRR ùù ùùQQQQ $$ $$#### uu uuρρρρ �  ) 19 :ذاريات(  
  : و يا 
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� šš šš ÉÉ ÉÉ‹‹‹‹ ©© ©©9999 $$ $$#### uu uuρρρρ þþ þþ’’’’ ÎÎ ÎÎûûûû öö ööΝΝΝΝ ÏÏ ÏÏλλλλ ÎÎ ÎÎ;;;;≡≡≡≡ uu uuθθθθ øø øøΒΒΒΒ rr rr&&&& AA AA,,,, yy yymmmm ×× ××ΠΠΠΠθθθθ èè èè==== ÷÷ ÷÷èèèè ¨¨ ¨¨ΒΒΒΒ ∩∩∩∩⊄⊄⊄⊄⊆⊆⊆⊆∪∪∪∪ ÈÈ ÈÈ≅≅≅≅ ÍÍ ÍÍ←←←← !! !!$$$$ ¡¡ ¡¡¡¡¡¡==== ÏÏ ÏÏ jj jj9999 ÏÏ ÏÏΘΘΘΘρρρρ ãã ãã���� óó óóssss yy yyϑϑϑϑ øø øø9999 $$ $$#### uu uuρρρρ �  
  )24 :معارج (  

كنندگان و  حقّ معيني براي درخواست) نيكوكاران و نمازگزاران(در اموال آنان «
  .»محرومان وجود دارد

فروشي و ديگر  گيري و باده فروشي و رشوه  از قمار و رباخواري و كم �رسول اكرم
اندوزي بيانجامد بكلّي نهي فرمود و بر ثروتمندان  شروع كه به ثروتراههاي نام

  مالياتهايي عادالنه مقرّر داشت تا بوسيلة مأمورانش 

� tt tt,,,, ÎÎ ÎÎ#### ÏÏ ÏÏϑϑϑϑ≈≈≈≈ yy yyèèèè øø øø9999 $$ $$#### uu uuρρρρ $$$$ pp ppκκκκ öö ööCCCC nn nn==== tt ttææææ �  )60 : توبه(  
گردآوري شود و ميان نيازمندان تقسيم گردد كه شرح چگونگي آنها از حوصلة اين 

  .كتاب بيرون است

را در مواردي الغاء نمود چنانكه » مالكيت خصوصي«، پيامبر خدا از اين گذشته

  : فرمود 

»رَ شُمونَسلِالمي الماءِفِ : الثٍ في ثَكاءألِالكَ وارِالنّ وثَ ونُمهح صحيح . (»رام

  )ابن ماجه
مسلمانان در سه چيز همگي با يكديگر شريكند، در آب و چراگاه و آتش و «: يعني 

  .»ها حرام استگرفتن بهاي آن

 ةِسد الغابأُ« در كتاب ابن اثيرآنچنان ارزش و اعتباري قائل شد كه » كارگران«براي 

فَعرِفي مه الصنويسد  مي» هحاب :  
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 هحافَص فَينصارِ األَعد سهلَقب استَوكب تَةِزون غَ مِلَقبا أَم لَ���� اهللاولَس رنَّأَ«
  اهللاِولَس يا رقالَ؟ فَيكدي) نَخشَأَ (تكبذي أَذا الَّماه:  ه لَ قالَم ثُ����يبِالنَّ
  !ياليلي عِ عهقُنفِاُ فَسحاةِ المِ ورّالم بِبضرِأَ

  )269، ص 2اسد الغابه، ج . (»ارا النّهسم التَد يهِ هذِ قالَ و���� اهللاِولَس رهد يلَبقَفَ

 به پيشواز او سعد انصاريبازگشت،  چون از غزوة تبوك �رسول خدا«: يعني 

چه چيزي دستهاي ترا اين :  پرسيد سعدآنگاه از . رفت و پيامبر دست در دست وي نهاد

كنم و  من با ريسمان و بيلچه كار مي  خدالاي رسو: چنين خشن ساخته است؟ گفت 
تي اين دس:  دست سعد را بوسيد و گفت �پيامبر خدا: پردازم  ام را مي مخارج خانواده

  !.»رسد است كه آتش دوزخ بدان نمي
  :  فرمود �اند كه رسول اكرم ياران پيامبر گزارش كرده

  )906، ص 3كنزالعمال، ج  (.»هقُرَ عفجِن ي أَبلَ قَهجرَ أَجيرَوا األَعطُأَ«

  .»مزد كارگر را پيش از آنكه عرقش خشك شود به او بپردازيد«: يعني 
بگوييم  بطور گسترده سخن» اصول اقتصادي اسالم«ا از در اينجا ما قصد آن نداريم ت

. ارددو ابعاد و حدود آنرا ترسيم كنيم چراكه اينكار به كتابي جداگانه و پر دامنه نياز 
تنظيم «الم را در باب ساز تعاليم پيامبر ا اي آنچه دراين چند سطر مالحظه شد تنها گوشه

ي شدن چهارده قرن، همچنان ز سپربينيد پس ا دهد و چنانكه مي نشان مي» معيشت
  .كند حكيمانه و سودمند جلوه مي

سال در آغاز اين فصل آورده كه پيامبر اسالم درصدد 23ا سخني كه نويسندة ام 
برآمد تا از راه جنگ و كسب غنيمت، بنية مالي مسلمانان را قوت بخشد همانطور كه 

ياالت خام نويسنده است و اري ندارد و مولود خگگفتيم با آموزشهاي اسالم ساز
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اش از درك تعاليم اسالم در باب  گوينده! »در نيابد حال پخته هيچ خام«: بمصداق 

  : نويسد  فرومانده و از ظنِّ خود چنين حكايت كرده است، مي» روش صحيح معيشت«
حضرت ميان . مهاجرت، صورت گرفت و ياران محمد به تدريج وارد يثرب شدند[

 بست و هر يك از آنها درخانة برادرخواندة خويش فرود ن برادريپيماآنان وانصار 

گرچه مهاجران در مقام پيداكردن كاري برآمدند و به كسب يا مزدوري در مزارع . آمدند
  ]!.1...ام نبودويا بازار مشغول شدند ولي اين وضع چندان خوشايند و قابل د

 از نظر ياران پيامبر كه اين وضع از ديدگاه چه كسي خوشايند و قابل دوام نبود؟
بهترين «و » جستجوي فضل خدا«نمود و آنرا   آنها را به كارشان تشويق مي�رسول خدا

خواهد آسمان و ريسمان بهم  نگار كه مي شمرد؟ يا از ديدگاه جناب سيره مي» دستاورد
  !نبودنِ زراعت و تجارت را با جنگ پيوند دهد؟  و خوشايند! ببافد

 با ذوق و شوق بكار خود �دانيم كه بسياري از ياران پيامبر ميبنابر گزارش تاريخ 

در بازار مشغول شد و به خريد و فروش  وفحمان بن ععبدالرّمثالً . سرگرم بودند

پنير و كره پرداخت و بدليل مهارتي كه در تجارت داشت در مدت كوتاهي كارش باال 

 كه ثروت مختصري از عثمان . بكار زراعت روي آوردندعلي و ابوبكر و عمر. گرفت

 با مهاجران، �انصار كه بدستور پيامبر. 2كرد مكّه با خود آورده بود به ديگران كمك مي
خويش كوتاهي  راندپيمان برادري بسته بودند از هر گونه كمك مالي دربارة برا

بردند چنانكه قرآن كريم بر  ورزيدند تا آنجا كه روزگاري چند از يكديگر ارث مي نمي
  ) از سورة احزاب نگاه كنيد6به آية . (ين معنا گواه استا

_________________________________________________________________________ 
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  .نگاه كنيد) كه بفارسي هم ترجمه شده(
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آري، مهاجرانِ مسلمان حق داشتند تا با قريش بجنگند و به اموال خود كه در مكّه 
اما هدف اصلي آنان ازنبرد ) يا تاوان آنها را بگيرند(تحت تصرّف ايشان بود، دست يابند 

شدند كه  ر مادي بود و از اين رو حاضر ميبا كافران و دفع فتنة آنها، چيزي واالتر از امو
پس . با مال و جان در راه هدف مقدس خود جهاد كنند چنانكه شرح آن خواهد آمد

  !بهتر است سخن نويسنده را دنبال كنيم و ببينيم هنرنمايي را به چه پايه رسانده است؟
  

  حرفة پيامبر

عارف مهاجر و انصار، بخور و از هديه و ت(!!) كرد خود حضرت كار نمي: [نويسد  مي
شام بر زمين  دچار سختي معيشت بود بطوريكه أحياناً سر بي. و نميري داشت

  ...]!.1كرد گذاشت و گاهي با خوردن چند خرما سد جوع مي مي
فالن «: من هنگامي كه اين سخنان را خواندم در نظرم مجسم شد كه كسي ادعا كند 

يا فالن قاضي كه همواره به حلّ ! ساساً شغلي نداردرئيس جمهور با آن همه اشتغاالت، ا
يا فالن معلّم كه هر روز مشغول تدريس است، كار ! پردازد، بيكار است و فصل امور مي

! اي ندارد يا فالن رئيس دارايي كه دائماً دست اندركار امور مالي است، حرفه! كند نمي
حضرت كار «: نويسد   سال دربارة شخصيتي مي23سپس مالحظه كردم نويسندة 

كه رهبري ديني و مقام آموزگاري و فرماندهي سياسي و منصب قضائي و ! »كرد نمي
آري، اين ! مسئوليت نظامي و مديريت مالي در جامعة مسلمانان را با هم برعهده داشت

  !ام گرفت كار خنده نويسانِ تازه انديشه بنظرم رسيد و از گيجي برخي سيره
آيا : پرسيدند  مي! م گذشت كه اگر از خود اين سناتور عهد عتيقا باز هم بر انديشه

هنري ! شما شاغل هستيد يا بيكار؟ با آنكه در دوران سناتوري جز سخنان پاي منقل
اما همين نويسندة باانصاف و دور از . كرد شك خود را بيكار قلمداد نمي بخرج نداده، بي

_________________________________________________________________________ 
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يت را تكان داده و با تعاليم و قيام خود شمرد كه تاريخ بشر كسي را بيكار مي!! تعصب
بيچاره ! »وساً طاوهعنَ طَ وراب الغُعِدفَ«. بزرگترين انقالبهاي جهان را پديد آورده است

  !كالغ، طعن طاووس زند
خواست   در برابر آن همه خدمات ارزندة خود از كسي مزدي نمي�آري، پيامبراسالم

  : خوانيم  چنانكه در قرآن مجيد مي) شود يو اين ماية افتخار مسلمين شمرده م(
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خواهم و من از  اي پيامبر بگو كه من بر رسالت خود، هيچ مزدي از شما نمي«

  .»كساني نيستم كه ادعائي را بر خود بندند
  : يد فرما باز مي
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  )90 : أنعام(  
كه به من (خواهم، اين قرآن  د، هيچ مزدي از شما نميور رسالت خببگو كه من «

  .»جز اندرزي براي جهانيان نيست) وحي شده
 از برترين مزدوران عالم بود كه پس كار پيامبر بمراتب شريفتر و واالتر و مهمتر

داد ولي نه آنكه چون مزدي  و پاداش انجام مي بزرگترين خدمات را بدون مزد
اين دروغ واضحي است كه آثار ! كرد گرفت همواره از هداياي اين و آن زندگي مي نمي

  .كند تاريخي آنرا رد مي
 راه اموالي فراهم نپرداخت و از اي  در دوران مكّه به كار بازرگاني مي�رسول خدا

  : خوانيم  آورده بود بطوريكه در سورة مكّي ضحي مي

� xx xx8888 yy yy‰‰‰‰ yy yy`̀̀̀ uu uuρρρρ uu uuρρρρ WW WWξξξξ ÍÍ ÍÍ←←←← !! !!%%%% tt ttææææ 44 44 oo oo____ øø øøîîîî rr rr'''' ss ssùùùù �  ) 7 :ضحي(  
  .»نيازت كرد خداوند ترا فقير يافت و بي«
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چون به مدينه هجرت نمود چند رأس گوسپند خريده و از آنها و نيز از شتر خود 
و لذا از ) كردند تزاق ميب غالباً از همينراه ارانشينان عرچنانكه صحر (1جست بهره مي

  :  رسيده كه گفت ريدأبوسعيد خُ

 فخصِ و ياةَ الشّبحلِ و ييت البمقِ و يعيرَ البلُقِع و يحاضِ النّفعلِ يِ���� اهللاِسولُ ركانَ«
  ووقِ السنَ مِيءشَّلري اشتَا و يعيذا أَ إِنه عنُطح و يهِمِ خادِع ملُأكُ و يوب الثَّعرقَ و يعلَالنَّ
  2.»...هِهلِلي أَ إِبلِنقَ و يهِوبِ ثَفِرَ في طَهلَجعو ي أَهِدِي بِهقَعلَن ي أَياء الحهعمنَي ال

بست و خانه را جاروب  داد و پاي آنرا مي  شتر را علف مي�رسول خدا«: يعني 
زد و با  ت و جامه را وصل ميدوخ ا ميافزار ر دوشيد و پاي كرد و گوسفند را مي مي

بعهده شد، آردكردن گندم را خود  خورد و چون او خسته مي كارش غذا ميخدمت
داشت از اينكه كاال را بر دست  خريد و شرم او را بازنمي  مي بازارگرفت و كاال را از مي

  .»...خود بياويزد و يا آنرا در گوشة لباسش نهد و بسوي خانوادة خويش حمل كند
نمود  پذيرفت ولي هداياي ايشان را جبران مي آري، پيامبراز دوستانش هديه را مي

  : چنانكه از عائشه رسيده كه گفت 

  .»يهالَ عيبثِ و يةَيدِ الهلُقب يِ���� اهللاسولُ ركانَ«
  )466ي، ص الوفا باحوال المصطفي، اثر ابن جوز(

  .»داد ر برابرآن، هديه ميكرد و د  هديه را قبول مي�رسول خدا«: يعني 

_________________________________________________________________________ 

ابن هشام در سيره آورده كه ابوبكر براي هجرت به مدينه دوشتر آماده كرده بود كه به وسيله عامر بن  -1
. شوم ار نميشتري كه از آنِ من نيست سو:  به ابوبكر گفت �فهيرة كنار غار ثورت آورده شد ولي پيامبر

. ابوبكر خواست تا يكي از دو شتر را به پيامبر هديه كند اما پيامبر نپذيرفت و شتر را از ابوبكر خريد
  )487، ص 1سيره ابن هشام، ج (
  .356، ص 3الدين، ج  احياء علوم -2
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  : گفت  گذرانيد و مي  در كمال قناعت زندگاني را مي�با وجود اينها پيامبر اكرم

»لِمالي و ما أَنيا إنَّلدنا ونيا بِالدةِنزلَمر تَلَزَ نَلٍج شَحت ها صلِ في أَقالَ فَةٍرَج
ي إِتّحالفَذا فأء ارتَيء لَ فَلَح475الوفا بأحوال المصطفي، ص . (»بداًيها أَلَع إِرجِم ي(  

وضع من در دنيا مانند مردي رهگذر است كه زير ! مرا با دنيا چه كار؟«: يعني 
هاي درخت بخوابد، سپس  درختي فرود آيد و پيش از ظهر چند لحظه در زير شاخه

همينكه نيمروز آيد وسايه برگردد از آن جايگاه كوچ كند و هيچگاه بسوي آن درخت 
  !.»زنگرددبا

اش اغلب آب و   و غذاي خود و خانوادهدبر از همين رو بيشتر اوقات گرسنه بسر مي

  :  گزارش كرده است كه گفت عائشهاش   از خالهيربروة بن زعچنانكه ! خرما بود

  قالَ!ِ نار���� اهللاسولِ روتِين ب مِيتٍ في بدوقَ ما ي واللٌهِ واللٌنا هِبِرُّم يكانَ«
 و مرِالتَّ : ينِدسوي األَلَع: ت ون؟ قالَشُيعم تَنتُ كُيءٍ شَيلي أَع فَةُيا خالَ : تلقُ

  )481الوفا بأحوال المصطفي، ص !. (»الماءِ

براي پخت و (هاي پيامبر آتشي  گذشت و در هيچيك از حجره بر ما ماهها مي: يعني 

ه، پس با چه غذائي زندگي اي خال:  پرسيدم عائشه گفت از عروه! شد روشن نمي) پز

  !.»با خرما و آب: كرديد؟ پاسخ داد  مي
اش براي يكسال غذا  خريد تا خانواده  يكباره مي�رسول خداو اين خرما را نيز 

  : گزارش شده كه گفت عمرداشته باشند چنانكه از 

الوفا . (»مهِتِنَ ستو قُهِهلِأَ لِسحبِ و يضيرِي النَّنِ بخلَ نَبيع ي كانَ����يبِ النَّنَّأَ«

  )477بأحوال المصطفي، ص 
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خريد و آنرا براي غذاي يكسال  نضير را مي  خرماي يهوديان بني�پيامبر«: يعني 
  .»كرد خانوادة خود ذخيره مي

را بر خود و خاندانش » صدقات«ة مورخان و محدثان  به اتّفاق هم�پيامبر اكرم

فت، در مدينه گاهي به خريد و فروش پذير حرام كرده بود و از هيچكس صدقه نمي
و در مناعت طبع و ) 237، ص 3ه، ج نَّ السقهفِ(برد  پرداخت و از اين راه سود مي مي

  : بلندي همت او جاي ترديد نيست و از وي روايت شده كه فرمود 

»مونٌلعلَّلقي كَن أَ متهذيب األحكام، اثر شيخ طوسي و وسائل . (»اسي النّلَه ع

  )570، چاپ سنگي، كتاب التّجاره، ص هعالشي
  !»كسي كه بار خويش را بدوش مردم افكند ملعون است«: يعني 

  
  !جنگ در راه خدا نه براي غنيمت

  : نويسد   سال در پي آنچه گذشت مي23نويسندة 
با چنين وضعي چاره چيست؟ راه وصول به اين مقصد مهم و اساسي كه جامعة [

داشته باشند كدامست؟ از يستند و معيشت استواري كوچك مسلمين سرپاي خود با
ديرباز ميان قبائل عرب اين عادت متداول بود كه براي رسيدن به مال و دولت به قبيلة 

براي مسلمين يثرب در آن . آنها را بچنگ آورندتر هجوم كنند و مال و خواستة  ضعيف
(!!)]. المي آغاز شدهاي اس از اينجا غزوه(!!) زمان جز اين راه ديگري جود نداشت

  ) كتاب145صفحة (
! نويس توانا اين سيره!! شود واقعاً كه از اين تحليل تاريخي آدمي مات و مبهوت مي

توانست بفهمد كه اساساً جنگ و  اگر كمترين آگاهي از تعاليم اسالمي داشت مي
جهاد يكي از عبادات . خونريزي در راه غنائم، از ديدگاه اسالم محكوم شده است

بايد داشت نه نيت غارتگري » تقرّب به خدا«شود و در عبادت، قصد  سالمي شمرده ميا
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قرآن . داند و اين موضوعي است كه هر نوآموز مسلماني آنرا بخوبي مي! اندوزي و مال
  : مجيد بارها فرموده كه 

� (( ((####θθθθ èè èè==== ÏÏ ÏÏGGGG≈≈≈≈ ss ss%%%% uu uuρρρρ ’’’’ ÎÎ ÎÎûûûû ÈÈ ÈÈ≅≅≅≅‹‹‹‹ ÎÎ ÎÎ6666 yy yy™™™™ «« ««!!!! $$   )190 :بقره (  � ... ####$$
  .»در راه خدا پيكار كنيد«

شدن  گرفتن يا بلندآوازه ممكن است كسي براي غنيمت: اند  ز پيامبر اسالم پرسيدهو ا
توان گفت كه در راه خدا   پس چه كسي را مي بجنگدتشجاع يا شهرت به دالوري و

 في وهليا فَ العي هِ اهللاِةُملِ كَكونَتَ لِلَن قاتَم«: كند؟ پيامبر پاسخ داده است  پيكار مي
اهللاِبيلِس «.) الم4 و صحيح بخاري، ج 268، ص 5ف، اثر عبدالرزاق صنعاني، ج نَّص ،

  )25ص 
  .»كسي كه پيكار كند تا سخن خدا پيروز شود در راه خدا جنگيده است«: يعني 

نها هجرت يا جهاد آوردن آ اما كسانيكه در انديشة مال و زن هستند و براي بدست
  :  فرموده است � پيامبرشمرده شده چنانكه كنند، حركتشان نادرست مي

نيا لي د إِهتُجرَت هِن كانَموي فَ مانَيءٍ أمرِلِّكُما لِنَّ و إِاتِيالنِّ بِعمالُما األَنَّإِ«
يةٍأَمرَلي او إِها أَصيبنكِ يتُجرَهِها فَحإِه صحيح بخاري، الجزء . (»يهلَ إِرَلي ما هاج

  )1األول، صفحه 
ل، وابسته به نيت است و هر كس متناسب با آنچه جز اين نيست كه اعما«: يعني 

 با وي ازدواج دنيا يا براي زني كه) مال(بنابراين كسي كه بخاطر. نيت كرده نصيب دارد
ش گيرد، در اينصورت هجرت وي بسوي آن مال و زن محسوب كند راه هجرت در پي

  !.»شود مي

برخي از ايشان » دحاُ« مجيد در تحليل شكست مسلمانان در غزوة از همين رو قرآن

  : دهد كه  را مورد مالمت و سرزنش قرار مي
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  .»بوديد) درانديشة غنيمت(برخي از شما خواهان دنيا «

در اين صورت چگونه ممكن است . و از اين رو نافرماني كرده شكست خورديد
  !آوردن غنائم تشريع كرده باشد؟ منظور فراهمقرآن كريم اساساً جنگ را به 

ديد و شرائط  را از ميان ابواب فقه اسالمي مي» باب جهاد«نگار يكبا  اگر جناب سيره
گفت و از تعاليم اسالم دور  نمي! نمود، تا اين اندازه پرت و پال و حدود آنرا مالحظه مي

  .شد نمي
Ĥخذ و مدارك مطمئن رجوع كند  نويسنده به مآن است كهنويسي در گروه  هنر سيره

و بر مبناي اسناد موثّق به تفسير و تحليل تاريخ بپردازد، نه آنكه چشم خود را از ديدن 
» سيرة پيامبر اسالم«مدارك بربندد و قلم بدست گيرد و پندارهاي واهي خويش را 

  !بشمار آورد
طالعه كند،  سال را از سرِ تأمل م23اگر كسي اهل پژوهش و تحقيق باشد و كتاب 

بيند در كتاب مزبور از   ميآن است كهرسد  نخستين نقصي كه در اين كتاب به نظرش مي
ذكر مدارك و مĤخذ خبري نيست و نويسنده برخالف رسم معمول، حتّي در پايان كتاب 

اي از موارد به ابن هشام يا طبري يا ديگران  نيز منابع خود را نياورده است و اگر در پاره
آورد تا معلوم شود كه برداشت وي با گزارش  ه، متن سخن آنها را نمياشاره كرد

  !مورخان نامبرده موافقت دارد يا نه؟
! نمايد گوييهاي فراوان او است كه قدم به قدم چهره مي انگيزتر از اين، تناقض اسف

 نخستين بار جنگ را به خاطر �مثالً در همين بحث ادعا دارد كه پيامبر اسالم
دن غنائم تجويز نمود اما در فصل ديگر، همين موضوع را بصورتي متفاوت آور بدست

  : نويسد  دهد و مي نشان مي
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دانند قتال با كفار به صيغة   سورة حج كه آنرا نخستين آية حكم جهاد مي39در آية [
در اين آيه به . أذن للذين يقاتلون بأتهم ظلموا: است » اجازه«امر نيست بلكه با تعبير 

در آية بعد ستمي .  استزيرا كه به آنها ظلم شدهشود  نان اجازة قتال داده ميمسلما

  : شود  كه بر مسلمانان رفته است چنين بيان مي
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  )40 :حج (  

  .»اشتند از ديار خود رانده شدنددنكساني كه جز ايمان به پروردگار تقصيري «
زمخشري معتقداست اين نخستين آيه است كه جنگ با مشركان را روا ساخته 

كردن  در تعليل اجازة قتال، حضرت محمد فراست جبلّي را بكار انداخته و بيرون... است
  )141 و 140صفحة ]. (مسلمانان را از مكّه يادآور شده است

ر اعتراف دارد كه اجازة جنگ از ديدگاه قرآن و پيامبر براي نگا بينيد سيره چنانكه مي
دانيم  بويژه كه مي)! آوردن غنيمت نه براي بدست (1ستمي بوده كه بر مسلمانان رفته

 از كتابش 128شمرد و در صفحة  نويسنده، پيامبر اسالم را در گفتار خود راستگو مي

 ايمان داشته و آنرا وحي گفته است مسلماً حضرت محمد بĤنچه مي[: نويسد  مي
  .]دانسته است خداوندي مي

 كتاب او از نظم آن است كهنويس نمايندة  در نوشتار سيره! پهن اين كوسه و ريش
با وجود اين، چنان خود را . هاي وي، پندارگرايانه است منطقي برخوردار نيست و تحليل

_________________________________________________________________________ 

زيرا !. است نه پيكار تهاجمي» اجازه جنگ دفاعي«پيش از اين گفتيم كه آنچه در سوره حج آمده  -1
نمايشگر آن است كه مسلمانان در معرض پيكار از سوي دشمن قرار ) به صيغه مجهول(كلمه يقاتَلُونَ 

  .داشتند و مجاز بودند تا در راه خدا با مهاجمان بجنگند
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ي را در مثنوي نگرزگويد كه داستان شغال و خم ر خن ميگم كرده و مغرورانه س

   :  ما قالَعمنِفَ! آورد  بياد ميمولوي

  آن شغالي رفت اندر خُم رنگ
  

  اندر آن خم كرد يك ساعت درنگ  
  

  پس برآمد پوستش رنگين شده
  

  1 ...!كي منم طاووسِ علّيين شده  
  

 دفع ستم و – چنانكه پيش از اين اشاره شد –آري، هدف اصلي جنگ در اسالم 
ا بوده است زيرا كه كفّار قريش درصدد برآمدند تا با توسل به تهديد و بازكردن راه خد

وي خلق بربندند يعني از هدايت مردم به سوي ر و كشتار، راه تابناك خدا را براجبا
اسالم جلوگيري كنند و بر مسلمانان بود تا در برابر ستمگران بايستند و با زورگويي 

ايند واين موضوعي است كه در قرآن كريم بارها، مبارزه نموده راه نجات و فالح را بگش
در سورة بقره . كند بدان تصريح شده و آثار روشن تاريخي نيز از آن حكايت مي

  : خوانيم  مي

� ŸŸ ŸŸωωωω uu uuρρρρ tt ttββββθθθθ ää ää9999#### tt tt““““ tt ttƒƒƒƒ öö ööΝΝΝΝ ää ää3333 tt ttΡΡΡΡθθθθ èè èè==== ÏÏ ÏÏGGGG≈≈≈≈ ss ss)))) ãã ããƒƒƒƒ 44 44 ®® ®®LLLL yy yymmmm öö ööΝΝΝΝ ää ää....ρρρρ –– ––ŠŠŠŠ ãã ãã���� tt ttƒƒƒƒ  tt ttãããã öö ööΝΝΝΝ àà àà6666 ÏÏ ÏÏΖΖΖΖƒƒƒƒ ÏÏ ÏÏŠŠŠŠ ÈÈ ÈÈββββ ÎÎ ÎÎ)))) (( ((####θθθθ ãã ããèèèè≈≈≈≈ ss ssÜÜÜÜ tt ttGGGG óó óó™™™™ $$ $$#### 44 44 �  
  )217 : بقره(  

  .»د تا اگر بتوانند از دين خود بازتان گردانندجنگن همواره با شما مي«
  : خوانيم  و نيز مي

� tt tt ÏÏ ÏÏ%%%% ©© ©©!!!! $$ $$#### (( ((####ρρρρ ãã ãã���� xx xx���� xx xx.... (( ((####ρρρρ ‘‘ ‘‘‰‰‰‰ || ||¹¹¹¹ uu uuρρρρ  tt ttãããã ÈÈ ÈÈ≅≅≅≅‹‹‹‹ ÎÎ ÎÎ6666 yy yy™™™™ «« ««!!!! $$ $$#### ¨¨ ¨¨≅≅≅≅ || ||ÊÊÊÊ rr rr&&&& öö ööΝΝΝΝ ßß ßßγγγγ nn nn====≈≈≈≈ uu uuΗΗΗΗ ùù ùùåååå rr rr&&&& �  ) د1 :محم(  
كسانيكه كافر شدند و مردم را از راه خدا بازداشتند خداوند اعمالشان را نابود و «

  .»اثر كرد بي
شد و اگر  هدف جهاد در راه خدا، شمرده نمي«ائم، به هيچ وجه آوردن غن اما بدست

مسلمين از كاروانهاي قريش كااليي را گرفتند، اين كاالها در برابر اموال مهاجران 
_________________________________________________________________________ 

  دفتر سوم مثنوي -1
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مسلمان بود كه در مكّه بجاي مانده و كفار قريش آنها را غصب كرده بودند بقول قرآن 
  : كريم 

� (( ((####θθθθ ãã ãã____ ÌÌ ÌÌ���� ÷÷ ÷÷zzzz éé éé&&&&  ÏÏ ÏÏΒΒΒΒ öö ööΝΝΝΝ ÏÏ ÏÏδδδδ ÌÌ ÌÌ����≈≈≈≈ tt ttƒƒƒƒ ÏÏ ÏÏŠŠŠŠ óó óóΟΟΟΟ ÎÎ ÎÎγγγγ ÏÏ ÏÏ9999≡≡≡≡ uu uuθθθθ øø øøΒΒΒΒ rr rr&&&& uu uuρρρρ �1  ) 8 :حشر(  
  .دهد شده را اجازه مي و البته عقل و شرع وعرف، بازپس گرفتنِ اموالِ غصب

  
  از سرّية نخله تا غزوة بدر

آورد كه پندار او را به اثبات  شواهدي را از تاريخ مي! نويس دوران از اين پس سيره
! ورزد  دريغ نمياز تحريف اخبار و سوءتعبير دربارة آنها! رساند و بر طبق معمول

  : نويسد  مي
به حضرت محمد خبر رسيد كه كارواني از قريش به سرپرستي عمرو بن [

عبداهللا بن جحش را به . رود و امتعة فراواني دارد از شام بسوي مكه مي(!!) 2خضرمي
) نخله(در جائي نزديك (!!) اي مهاجر مأمور هجوم بدان كاروان كرد سركردگي عده

نكه كاروان بدانجا رسيد بر آن هجوم كردند سرپرست قافله را كشتند كمين كردند و همي
سريه (و دو نفر ديگر را اسير كردند وبا تمام اموال رهسپار مدينه شدند و اين غزوه بنام 

  )145صفحة ]. (در تاريخ اسالم ثبت شد)!! 3خلهالن
ب سيره  در اين چند سطر آورده برخالف همة آثاري است كه در كتنويس آنچه سيره

حش را  عبداهللا بن ج�اند كه رسول خدا دي از مورخان ننوشتهحاَ و تاريخ ضبط شده و

_________________________________________________________________________ 

  .هاي خود بيرون رانده شده واز اموالشان محروم گشتند از خانه -1
  . نگاه كنيد602، ص 1به سيره ابن هشام، ج )! نه خضرمي(مي بودهنام اين مرد، عمرو بن حضرَ -2
در اينجا بعنوان اسم علم بكار رفته و غيرمنصرف » نخلة«زيرا ) سرية نخله: (نوشت  درست آنستكه مي -3

  .آورند است و الف و الم بر سر آن در نمي



 خيانت در گزارش تاريخخيانت در گزارش تاريخخيانت در گزارش تاريخخيانت در گزارش تاريخ

 

154154154154

اند كه   به كاروان قريش مأمور كرد بلكه برعكس، مورخان تصريح نمودههجومبراي 

بويژه كه آنها ماه ( او و يارانش را تنها براي تجسس از اخبار قريش فرستاد �پيامبر

 در كتاب واقديچنانكه ) د و در اين ماه، جنگ تحريم شده بودگذراندن  را ميرجب

  : نويسد  مغازي مي

ما نَّ إِرامِ الحهرِ الشَّيرِ الغَ ورامِ الحهرِي الشَّ فِتالِالقِ بِ���� اهللاِولُسم رهرَمما أَ«
  )16، ص 1المغازي، ج . (»يشٍرَ قُخباروا أَسسحتَن يم أَهرَمأَ

 آنها را فرمان نداده بود كه در ماه حرام يا در ماه ديگر بجنگند، �رسول خدا«: يعني 
  .»تنها به ايشان دستور داده بود تا اخبار قريش را بدست آورند

  : نويسد  مي» اهللا سيره رسول«:  در كتاب ابن هشام

ي  فِتالٍقِم بِكُرتُمما أَ :  قالَةَ المدينَ���� اهللاولِسلي روا عمدِا قَملَفَ«
 ا قالَملَفَ. يئاً شَكن ذلِ مِذَأخُن يبي أَ أَو ينِسيرَ و األَ العيرَفقَّوفَ. رامِالحهرِالشَّ
م هفَنَّوا و عكُلَد هم قَهنَّوا أَنُّ ظَ وومِي القَيدِ ما في أَطَقِ سِ���� اهللاولُس ركذلِ
  )604 و 603ص ، 1سيرة ابن هشام، ج . (»واعنَ فيما صمينَسلِ المنَم مِهخوانُإِ

 وارد شدند �در مدينه بر رسول خدا) حش و يارانشعبداهللا بن ج(پون «: يعني 
آنگاه . من شما را فرمان نداده بودم كه در ماه حرام پيكار كنيد: پيامبر بدانها گفت 

 و از آنكه چيزي از اموال مزبور را برگيرد 1كاروان و دو مرد اسير را بازداشت فرمود
 اين سخن را گفت عبداهللا و يارانش از كار خود � همينكه رسول خدا.خودداري نمود

_________________________________________________________________________ 

 اسيران را آزاد �ازگشتند، پيامبرو پس از آنكه دوتن از ياران گمشده عبداهللا بن جحش به مدينه ب -1
  .نمود
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نرا در اند و برادران مسلمانشان نيز آنا پشيمان شدند وگمان كردند كه به هالكت در افتاده
  .» نمودندكاري كه كره بودند، سرزنش

  : نويسد   در تاريخ خود ميطبري

 رَنظُن الي أَهرَم أَ و_بدِ اهللاِ بنِ جحش  يعني لِع– تاباً كِه لَ���� اهللاِولُس ربتَكَ«
ن  مِحداً أَهكرِستَالي وهِ بِهمرَ أَهي لَمضِي فَ فيهِرَنظُ يم ثُينِوم يسيرَي يتّ حفيهِ

 و« : ذا فيهِإِ، فَ فيهِرَظَ نَ وتاب الكِحتَ فَينِومحش ي ج بنِاهللاِبد عا سارملَ، فَهِصحابِأَ
ها د بِصرَتَ فَفِائِ الطّ وةَكَّ مينَ بةَخلَ نَلَنزِي تَتّر حسِ في كتابي هذا فَرتظَذا نَإِ
. ةٌ و طاعمعس :  قالَتابِي الكِ فِاهللاِبدر عظَا نَملَفَ» مهِخبارِن أَنا مِم لَعلَ تَ ويشاًرَقُ
 يشاًرَها قُ بِدرصأَ فَةَخلَي نَل إيمضِن أُ أَِ����ول اهللاسني ررَمد أَ قَهِصحابِأَ لِ قالَمثُ
ي آتِتّحيمِه خَم بِنهرٍبكرِستَن أَي أَهاند نَقَ وأَه 2تاريخ الطّري، ج . (»...م نكُ مِداَح ،

  )411 و 410ص 
اي نوشت و دستور داد كه در آن   براي عبداهللا بن جحش نامه�پيامبر خدا«: يعني 

 نامه را بخواند وآنچه را كه پيامبر به او دستور نامه ننگرد تا دو روز راه پيمايد سپس،
عبداهللا . داده بود اجراء كند و هيچيك از ياران خويش رانيز به رفتن با خود مجبور نسازد

بن جحش چون دو روز راه سپرد نامة پيامبر را گشود ودر آن نگاه كرد، مضمونش اين 
 –ميان مكّه و طائف  –نخله چون در نامه نظر افكندي حركت كن تابه محلّ «: بود كه 

» ...فرود آيي و در آنجا مترصد قريش باش و از اخبار آنها براي ما آگاهي بدست آور
 �فرمانبردارم، سپس به يارانش گفت رسول خدا:  عبداهللا همينكه نامه را خواند گفت 

به من فرمان داده كه به نخله رد قريش باشم تا خبري از ايشوان براي م و در آنجا مترص
  .»...او ببرم و مرا نهي نموده از اينكه كسي از شما را به رفتن با خود مجبور سازم
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 دستور هجوم به �اند كه رسول خدا شود، مورخان تصريح نمود چنانكه مالحظه مي
م شده قرار گرفت بازهم آنرا  انجاكاروان قريش را نداده بود و پس از آنكه در برابر عملِ

با وجود . لمانان نيز از سرزنش عبداهللا و يارانش خودداري نورزيدند نكرد و مستصويب
 سال، بدون آنكه مدرك و سندي نشان دهد 23 كه نويسندة تآور نيس اين، آيا شرم

اي مهاجر، مأمور هجوم  عبداهللا بن جحش را به سركردگي عده... حضرت، : [نويسد  مي
  ؟]!بدان كاروان كرد

، آيتي از قرآن نيز نازل شده و كار عبداهللا و يارانش شگفت آنكه پس از اين ماجري
 146آن آية شريفه را در صفحة ! نويس گيج را بمنزلة لغزشي بزرگ شمرده است و سيره

كند كه  شمرد، با اين همه ادعا مي آورد و پيامبر اسالم را نيز راستگو مي از كتابش مي
مسلمين خود به اينكار دستور داده و تأمين معيشت !!  براي ايجاد اقتصاد سالم�پيامبر
  .سابقه است نويسي بي حقاً كه اين اندازه لجاجت و كودني در كار سيره! بود

قرآن كريم دربارة گناه عبداهللا بن جحش و گناهان بزرگتري كه مشركان مكّه روا 
  : فرمايد  داشتند، با كمال انصاف چنين مي مي

� yy yy7777 tt ttΡΡΡΡθθθθ èè èè==== tt tt↔↔↔↔ óó óó¡¡¡¡ oo oo„„„„ ÇÇ ÇÇ tt ttãããã ÌÌ ÌÌ���� öö ööκκκκ ¤¤ ¤¤¶¶¶¶9999 $$ $$#### ÏÏ ÏÏΘΘΘΘ#### tt tt���� yy yyssss øø øø9999 $$ $$#### 55 55ΑΑΑΑ$$$$ tt ttFFFF ÏÏ ÏÏ%%%% ÏÏ ÏÏµµµµŠŠŠŠ ÏÏ ÏÏùùùù (( (( öö öö≅≅≅≅ èè èè%%%% ×× ××ΑΑΑΑ$$$$ tt ttFFFF ÏÏ ÏÏ%%%% ÏÏ ÏÏµµµµŠŠŠŠ ÏÏ ÏÏùùùù ×× ××����++++ ÎÎ ÎÎ6666 xx xx.... (( (( << <<‰‰‰‰ || ||¹¹¹¹ uu uuρρρρ 

 tt ttãããã ÈÈ ÈÈ≅≅≅≅‹‹‹‹ ÎÎ ÎÎ6666 yy yy™™™™ «« ««!!!! $$ $$#### 77 77���� øø øø���� àà àà2222 uu uuρρρρ  ÏÏ ÏÏµµµµ ÎÎ ÎÎ//// ÏÏ ÏÏ‰‰‰‰ ÉÉ ÉÉffff óó óó¡¡¡¡ yy yyϑϑϑϑ øø øø9999 $$ $$#### uu uuρρρρ ÏÏ ÏÏΘΘΘΘ#### tt tt���� yy yy⇔⇔⇔⇔ øø øø9999 $$ $$#### ßß ßßllll#### tt tt���� ÷÷ ÷÷zzzz ÎÎ ÎÎ)))) uu uuρρρρ  ÏÏ ÏÏ&&&& ÎÎ ÎÎ#### ÷÷ ÷÷δδδδ rr rr&&&& çç ççµµµµ ÷÷ ÷÷ΨΨΨΨ ÏÏ ÏÏΒΒΒΒ 

çç çç���� tt tt9999 øø øø.... rr rr&&&& yy yy‰‰‰‰ΨΨΨΨ ÏÏ ÏÏãããã «« ««!!!! $$ $$#### 44   )217 :بقره (  � ...44
بزرگي ) گناه(جنگ در اين ماه: پرسند؟ بگو  تو را از جنگ در ماه حرام مي«
ت ولي راه خدا را به روي مردم بستن و به خدا كفرورزيدن و حرمت اس

راندن، نزدخدا بزرگتر  مسجدالحرام را نداشتن و ساكنانش را از آنجا بيرون
  .!»...است
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نگار، اين آية كريمه دربارة سرّية نخله نازل  به اتّفاق همة مفسران و به اعتراف سيره
يد جنگ عبداهللا بن جحش و يارانش را كه در شود، قرآن مج شده و چنانكه مالحظه مي

شمرد كه توحيد خدا را  كند ولي گناه قريش را بزرگتر مي ماه حرام رخداد محكوم مي
كردند و مسلمانان را از مكّه بيرون  انكار نمودند و مردم را به اجبار از آئين وي دور مي

 در برابر مشركان داد كه راندند و همين زورگويي و ستمگري، به مسلمانان حق مي
  .مقاومت نمايند و ستم بر خود وتجاوز به آئين حق را دفع كنند

  :نويسد   سال مي23در پي آنچه گذشت نويسندة 
برحسب . اين نخستين غزوة اسالمي هياهوئي برانگيخت و مشكل بزرگي پديد آورد[

. م بوددر چهار ماه رجب، ذيقعده، ذيحجه و محرم جنگ حرا(!!) سنّت دوران جاهليت
هجوم به كاروان چون روز اول رجب صورت گرفته بود فرياد خشم و اعتراض قريش 

طبعاً اين اعتراض در افكار عمومي وسادة . را از اين خرق حرمت ماه حرام بلند كرد
ساير قبايل انعكاس نامطلوبي داشت و از همين جريان يك نوع ناراحتي در خود 

نسبت به عبداهللا و همدستان روي خوش نشان حضرت محمد نيز پيدا شدو از اين رو 
  )145صفحة ](!!). (دانست در اين مورد چه روشي پيش گيرد نداد و نمي

خواهد تأكيد ورزد وخاطرنشان سازد كه  نگار دوباره مي كنيد سيره چنانكه مالحظه مي
ر  اين امر دولي چون پيامبر اسالم خود دستور داده بود كه بر كاروان قريش يورش برند

در ! لوبي نهاد ناچار به عبداهللا و همدستانش روي خوش نشان ندادافكار عمومي اثر نامط
  ! از سورة بقره نيز نازل شد217 اضافه مي كند كه بدين مناسبت آية 146حة فص

نقش بازيگر داشته، » بازيهاي سياسي«نويس بحكم آنكه سالها در  آري جناب سيره
هاي سياستمداران يكسان شمرده است  وت را با نيرنگو نب! همه را به كيش خود پنداشته

با اينكه ما ! آيند و هر لحظه بشكلي درمي! زنند كه گاهي به نعل و گاهي به ميخ مي
 �دانيم پيش از آنكه عبداهللا بن جحش و يارانش رهسپار نخله شوند، پيامبر اكرم مي
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نه (ع قريش فرستاد وظيفة آنها را مشخّص نمود و آنان را براي كسب آگاهي از وض
نوشت كه در اين سفر  وگرنه در نامة خويش به عبداهللا نمي)! براي جنگ و خونريزي

يارانت را مجبور به همراهي مكن و اگر مايل نبودند با تو همسفر شوند آنانرا بحال خود 
كرد و به آنها تأكيد  بلكه گروهي از جنگاوران مسلمان را با عبداهللا همراه مي! واگذار

  !فرمود كه در يورش بر قريش، از فرماندة خود اطاعت كنند مي
 پس از هجرت به مدينه از گزند قريش و �حقيقت اينستكه پيامبر گرامي اسالم

يورش و غارت ايشان مطمئن نبود و از تأثير قريش بر ديگر قبائل عرب آگاهي داشت و 
 بر ضد مسلمانان بندند و عرب را دانست كه آنها راه خدا را به روي مردم مي مي

كرد و حضور و مراقبت خود را  انگيزند بنابراين، مشركان قريش را تعقيب مي برمي
داد چنانكه شواهد اين امر در تاريخ اسالم آمده و در كتب قديم، پيش از  بدانان نشان مي
ندانسته تا از !  سال مصلحت23ياد شده است ولي نويسندة » ة نخلهسري«ذكر ماجراي 

  .له سخن به ميان آورد و بصورتي صحيح به تعليل رويدادهاي تاريخ پردازد مقوناي

ر ن جابِبرزكُپيش از سرية نخله، : اند  واقدي و ابن هشام و طبري و ديگران نوشته
 او را تعقيب � زد و پيامبردهاي مدينه دستبر  كه با قريش پيوند داشت، به گلّهفِهري

 نيز پبامبر پس از يازده ماه اقامت در مدينه، در پي و. 2 ولي دسترسي به وي نيافت1كرد

 رسيد و بدون آنكه برخوردي بر قريشيان دانو رفت و به أبواءكارواني از قريش به 

 پيمان بست تا بر ضد او، قريش را ياري نكنند و در اين باره ةمرَضَ بنيداشته باشد با 

_________________________________________________________________________ 

 كرزبن جابر را تا ناحيه سفوان، نزديك چاههاي بدر دنبال كرد و از اين رو به اين حادثه �پيامبر -1
  .گويند مي) بدر األولي(درتاريخ اسالم، بدر نخستين 

  .406، ص 2 و طبري، ج 601، ص 1 و ابن هشام، ج 12، ص 1مغازي، ج  -2
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 60 را به همراه ث بن حارِةيدبع �المو همچنين پيامبر اس. 1اي هم نوشته شد نامه پيمان

 با غرابِ وكاروان قريش فرستاد و آنان، در دشت فيانوسأب تن از مهاجرين بدنبال 80يا 

 بن ةَمزَحنيز در ماه هفتم هجرت، .  2يكديگر روبرو شدند ولي پيكار نكردند
در  عموي شجاع خود را در پي كارواني از قريش گسيل داشت كهبلِطَّعبدالم سيف 

بيكديگر رسيدند ولي به وساطت حرالب جدِميسرانجام جنگ نكردند مرو بن ع 

 �هنگامي كه خويشان مجدي بن عمرو نزد پيامبر. وحمزه و سپاهش راهيِ مدينه شدند
  : آمدند آنان را مورد لطف و احسان قرار داد و دربارة مجدي گفت 

  )10، ص 1مغازي واقدي، ج . (»مرِ األَكبار، مةِقيب النَّونَيم ممتلِما ع هنَّإِ«

  .»كردار است نفس و فرخنده دانستم كه او چنين نيك من نمي«: يعني 
رت به تعقيب كارواني كه توسط جزدهمين ماه هيو همچنين پيامبر و يارانش در س

 ماه و نيز در. 3شد، رفتند و بدون جنگ به مدينه بازگشتند  رهبري ميفلَ بن خَأُمية

 پيش قياس در پي كاروان ديگري از قريش تا ناحية �شانزدهم از هجرت، رسول اكرم

  4. پيمان بسته و به مدينه بازگشتجدلِني مبرفت و در آنجا با طائفة 

 با تعقيب كاروانهاي قريش �رسد كه پيامبر با توجه بدانچه گذشت چنين بنظر مي
شركان مكّه نشان دهد و از راهِ خواست تا هشياري ومراقبت خود را به م مي

هاي قريشيان بر ضد اسالم جلوگيري كند و بطور  شدن با قبائل عرب از توطئه همپيمان

_________________________________________________________________________ 

  .403، ص 2 و طبري، ج 591، ص 1 و ابن هشام، ج 12، ص 1مغازي، ج  -1
  .404، ص 2 و طبري، ج 591، ص 1 و ابن هشام، ج 10، ص 1مغازي، ج  -2
  .407، ص 2 و طبري، ج 598، ص 1 و ابن هشام، ج 12، ص 1مغازي، ج  -3
  .408، ص 2 و طبري، ج 598، ص 1 و ابن هشام، ج 12، ص 1مغازي، ج  -4
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كلّي ايشان را از آزار مسلمانان در داخل مكّه و از غارت اموال مسلمين و بستن راه خدا 
ايد بدون آنكه  كاروانها را دنبال نم�واگرنه، چه دليلي داشت كه پيامبر. بر حذر دارد

يا چرا بايد از نجنگيدن حمزه و يارانش خشنودي نشان ! ايشان را مورد حمله قرار دهد؟
دهد و كار مجديمرو را آنچنان بستايد؟ بويژه كه قريش پس از هجرت پيامبر به  بن ع
به مسلمانان خودداري ننمودند و مسلمين، هردم در انتظار » اعالم جنگ«مدينه از 
بردند و از اين رو الزم بود تا مراقبت خويش را به آنها نشان دهند  ن بسر ميتعرّض آنا

آورده كه كفّار قريش پيش از جنگ بدر » فنَّصالم« در كتاب قديمي زاقعبدالرَّچنانكه 

  : اي بدين مضمون فرستادند  براي گروهي از اهل مدينه نامه

و  أَهنَّلَقتُتَ لَاهللاِ بِمقسِا نُنّإِ وداًد عةِدينَ المهلِ أَرُكثَم أَكُنَّنا و إِبم صاحِيتُم آوكُنَّإِ«
م كُلَقاتِ ملَقتُي نَتّنا حعِجمأَم بِيكُلَ إِنَّيرَسنَ لَم ثُبرَ العميكُلَ عنَّعينَستَنَو لَ أَهنَّجخرِتُلَ

  )358، ص 5ف، چاپ لبنان، ج المصنَّ. (»مكُسائَ نِبيحستَو نَ

جاي داديد و شما در ميان اهل  را در شهر خود) محمد(مشهري ما شما ه«: يعني 
 اگر او را نكشيد يا از هكنيم ك مدينه از اكثريت برخورداريد و ما به خداسوگند ياد مي

شهرتان بيرون نرانيد از عرب بر ضد شما كمك بخواهيم آنگاه همگي بسويتان حركت 
  !.»ن را بر خود روا شماريمكنيم تا مردان جنگاورتان را بكشيم و زنانتا

 � اكرمي و إعالم حضور در صحنه از سوي پيامبرددر چنين صورتي، مراقبت ج
كاري الزم بود شايد قريش از اينكه ببينند كاروانهايشان در معرض خطر قرار دارد، بيم 

 در نداند تمسالمجويي بردارند ولي متأسفانه مشركان قريش، تن به  كنند ودست از فتنه
) فينضعستَالم(از سركشي خودداري نكردند، يعني از آزار مسلمانانِ ناتوان در مكّه و 

بازنايستادند و راه هجرت به مدينه را بسوي آنان نگشودند واز ورود مسلمين به مكّه 

در .  حمايت نمودندهرير فِن جابِرز بِكُبراي حج جلوگيري كردند و از سارقيني امثال 
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را روا نشمرد و فرمان پيكار بر ضد مشركان را  ن مجيد ماليمتاين مرحله بود كه قرآ
  : ايم  صادر نمود، چنانكه آيات ذيل شاهد مقال است و ما قبالً از آنها ياد كرده
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پيش آمد و مشركان شكستن » جنگ بدر«بدين ترتيب نخستين غزوة اسالمي يعني 

 در رويارويي با قريش پيش از جنگ بدر، از اتمام حجت �همه، پيامبراين با . خوردند
و اظهار رحمت دريغ نورزيد و بطوريكه واقدي آورده است عمر بن خطّاب را 

 يلَ إِبحم أَكُيرُي غَنّ مِمرَلي هذا األَ يهنَّإِ فَاوعرجاِ«: بنزدايشان گسيل داشت و فرمود 
باز گرديد كه اگر اين پيكار را جز شما، كسي ديگر برعهده « : يعني. »ينّ مِلوهن تَن أَمِ

 اهللاِو«: ابوجهل پاسخ داد !. »دار شويد گيرد نزد من محبوبتر است تاشما آنرا عهده
 به خدا پس از «:يعني ) 61، ص 1المغازي، ج . (»منه مِنا اهللاُنَمكَن أَ أَعد بعرجِالنَ

_________________________________________________________________________ 

  .ور، در صفحات پيشين گذشت ترجمه آيات مذك-*
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نيز هدف نهايي  البته در همان نبرد! »گرديم ذاشته برنمياختيار ما گ اينكه خدا آنان را در
كوبيدن شكوه قريش و برانداختن سلطه و  نبود بلكه بمقصود، درهم آوردن غنائم بدست

و نتوانند با فشار بر  اعتبار بيافتند نمايي و جباريت آنان بود تا نزد قبائل عرب از بزرگ
دهد كه پيش از جنگ   رو قرآن مجيد نشان مياز اين! نفوذ اسالم را بربندند قبائل، راه

مسلمانان دوست داشتند تا با كاروان تجاري قريش رويارو شوند و از بدر، برخي از 
غنائم بهره گيرند ولي خداوند آنرا نپسنديد و چنان خواست كه مسلمين در برابر جباران 

د، چنانكه آرايي كنند و پيروان مكتب حق، شوكت باطل را درهم شكستن مكّه صف
  :فرمايد  مي
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كاروانيان (ته بياد آريد هنگامي راكه خدا به شما وعده داد بر يكي از آن دو دس«

اي كه شوكت  داشتيد دسته د و شما دوست مييياب ط ميتسلّ) آوران يا جنگ
ت با فرمانهاي خويش خواس از آنِ شما باشد ولي خدا مي) كاروانيان(نداشتند 

تا حق برقرار گردد و باطل . حق را استواري بخشد و ريشة كافران را قطع كند
  .»نابود شود، هرچند گناهكاران را ناپسند افتد

هاي  همچنين پس از پيكار بدر نيز بعضي از مسلمانان مصمم بودند بدون آنكه ضربه
يشان تاوان بگيرند و قرآن مجيد مؤثري به برخي از مشركان جنايتكار وارد سازند از ا
  : فرمايد  مسلمانان مزبور را بر اينكار بسختي سرزنش كرده و مي
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  )68 :أنفال (  
در ) كند كه بدون هشدار قبلي، امتي رامجازات نمي(اگر حكم پيشين خدا نبود «

  .»رسيد برابر آنچه كه گرفتيد عذاب بزرگي به شما در مي
كرد و  و بدينوسيله قرآن، پيكر مسلمانان را از مطامع مادي و اغراض دنيوي پاك مي

شد، چنانكه در  غنائم دنيا آنانرا به اهداف مقدس و پاداش آخرت رهنمون مي ايجب
   : خوانيم ضمن همان آياتي كه از غنائم بدر سخن رفته مي

� šš ššχχχχρρρρ ßß ßß‰‰‰‰ƒƒƒƒ ÌÌ ÌÌ���� èè èè???? uu uuÚÚÚÚ tt tt���� tt ttãããã $$$$ uu uu‹‹‹‹ ÷÷ ÷÷ΡΡΡΡ ‘‘ ‘‘‰‰‰‰9999 $$ $$#### ªª ªª!!!! $$ $$#### uu uuρρρρ ßß ßß‰‰‰‰ƒƒƒƒ ÌÌ ÌÌ���� ãã ããƒƒƒƒ nn nnοοοο tt tt���� ÅÅ ÅÅzzzz FF FFψψψψ $$ $$#### 33   )67 :أنفال (  � ... 33
  .»...خواهد خواهيد وخدا براي شما آخرت را مي شما كاالي ناپايدار دنيا را مي«

نويسي كه عمر خود را  اين، جوهر تعاليم قرآن در باب جنگ و غنيمت است و سيره
، تواند هدفهاي مقدس قرآن را در مسئلة جنگ دريابد  نميدر دنياطلبي تباه كرده البتّه

 براي �شت، بر سر اين ادعا رفته كه نبردهاي پيامبرازاين رو بدون توجه بدانچه گذ
قياس به «و » خودبيني«آيا جز ! آوردن غنيمت و در راه تأمين معيشت بوده است بدست
  توان دليل ديگري براي اين ادعا يافت؟ مي» نفس

  :  را دوباره تكرار كنيم كه گفت مولويارد تا سخن جا د

پيش چشمت داشتي شيشة 
  كبود

زآن سبب عالم كبودت   
  !نمود مي

 سال حرمت جنگ در چهار 23 يادآوري است آنكه نويسندة نكتة ديگري كه درخور

كه اسالم قانون تا به كنايه گفته باشدگرداند  باز مي» دوران جاهليت«ماه از سال را به 

  !پرستان را پذيرفته و  از آنان متأثر شده است تب
پرستان عرب جنگ در ماههاي حرام را روا  البتّه در روزگار پيش از اسالم، بت

شمردند و براي آ   و فرزندش مي�دانستند ولي قانون مزبور را از سنن ابراهيم نمي
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» قراردادهاي اجتماعي«قائل بودند، يعني اين قانون در ميان ايشان از نوع »  دينيتِداسقِ«
آمد و جنبة ديني وخدايي داشت كه اگر جز اين بود، پس از مدتي مانند  بمشار نمي

  .شد كرد و بدست فراموشي سپرده مي بسياري از رسوم و آداب بشري تغيير مي
هاي چهارگانه را قانوني خدايي شمرده كه براي  قرآن مجيد نيز حرمت جنگ در ماه

  : فرمايد  كار و تشديد خونريزي تشريع شده است و در اين باره ميجلوگيري از ادامة پي

� ŸŸ ŸŸ≅≅≅≅ yy yyèèèè yy yy____ ªª ªª!!!! $$ $$#### ss ssππππ tt tt6666 ÷÷ ÷÷èèèè ss ss3333 øø øø9999 $$ $$#### || ||MMMM øø øøŠŠŠŠ tt tt7777 øø øø9999 $$ $$#### tt ttΠΠΠΠ#### tt tt���� yy yyssss øø øø9999 $$ $$#### $$$$ VV VVϑϑϑϑ≈≈≈≈ uu uuŠŠŠŠ ÏÏ ÏÏ%%%% ÄÄ ÄÄ¨̈̈̈$$$$ ¨¨ ¨¨ΖΖΖΖ==== ÏÏ ÏÏ jj jj9999 tt tt���� öö ööκκκκ ¤¤ ¤¤¶¶¶¶9999 $$ $$#### uu uuρρρρ tt ttΠΠΠΠ#### tt tt���� yy yyssss øø øø9999 $$ $$#### �  
  )97 : مائده(  

خدا كعبه، آن خانة محترم را براي قيام مردم به عبادت قرارداد و ماه حرام را «
  .»...مقرّر داشت

مفسران قرآن پيشينة اين قرارداد را كه قرنهاي متوالي در ميان عرب رواج داشته به 

 در تفسير يسطبرگردانند چنانكه ابوعلي   بازمي�ابراهيم فرزند �اسماعيلكيش 

  :نويسد  مي» مجمع البيان«

لي  إِهِلقِخَ لِ اهللاِنَ مِةًحم ريهِلَوا عقَب فَ���� اسماعيلَن دينِ مِوهثُوارد تَوا قَكانُ«
  1.»سالم اإلِن قامأَ

 بميراث برده بودند و از رحمت �تازيان، قانون مزبور را از آئين اسماعيل«: يعني 
  .»خدا بر بندگانش، نسبت به اين قانون پايداري نشان دادند تا آنكه اسالم ظهور كرد

و آنرا بنفع بنابراين، اسالم متاركة جنگ در ماههاي حرام را از شرايع الهي شمرده 
اگر خاورشناسان . انسته و تصويب نموده استدخلق و ماية جلوگيري از خونريزي 

توانند انكار كنند كه اسالم با   سال، اين حقيقت را نپذيرند، نمي23نامسلمان و نويسندة 
هاي  پذيرفتن قانون مزبور نشان داد كه با تشديد خونريزي موافقت ندارد و جنگ

_________________________________________________________________________ 

  . از سوره مائده97مجمع البيان، ذيل آيه  -1
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گيرد،  ربا دشمن در حد لزوم و ضرورت قرادد و بفرض آنكه پيكار پسن وقفه را نمي بي
اي ديگر  كند كه چهار ماه از سال را بايد دست از پيكار كشيد و چاره باز اسالم اعالم مي

  ! انديشيد– جز كشتار و خونريزي –
اگر جهان متمدن به اين قانون مقدس ايمان آورد و آنرا در عمل مورد عنايت قرار 

ماند و از چه خسارتهاي بزرگي جلوگيري  چه خونهايي كه از ريختن مصون ميدهد، 
  آيد؟ بعمل مي

 در دوران رسالت فرخندة خويش نشان داد كه اگر زور �آري، پيامبر بزرگ اسالم
وتهديد و شكنجه در ميان نباشد، و اگر اظهارنظر و ابراز عقيده آزاد باشد، اسالم 

شمارد زيرا به منطق پرتوان خود در  جنگ مقدم ميپيشاپيش همة مكاتب، صلح را بر 
ترين  روشن» يهيبِدح« با مشركان مكّه در �صلح پيامبر اسالم. جلب قلوبِ اطمينان دارد

  .شود حجت براي اثبات اين حقيقت شمرده مي
  

  !در سوگ يهوديان خيانتگر

يابد  غت ميدربارة مشركان مكّه فرا!  سال چون از سخنان منصفانة خود23نويسندة 
 �طلبي پيامبر گرايي و غنيمت رود تا گواه ديگري بر خشونت بسراغ يهوديان مدينه مي

غافل از آنكه پيش از اين، خود دربارة خوي پيامبر اعتراف نموده بود كه ! دست و پا كند

  )39صفحة  (]!.طبعي مايل به تواضع و رأفت داشت[: 

  : و پس از اين نيز اعتراف خواهد نمود كه 

كشاند،  امارت بر مردماني كه سوداي رياست، آنها را به شور و ماجرا مي[
در . خوئي و گذشت و مراعات حوائج و تمنّيات زيردستان است مستلزم نرم

  )290صفحة . (]!شخص پيغمبر اين صفات به حد كمال وجود داشت
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  :يسد نو آميز پيامبر و يارانش نيز مي چنانكه دربارة زندگاني زاهدانه و قناعت

به تبعيت از .. .كرد  خود حضرت رسول در نهايت قناعت زندگي مي[
كردند و حرص مال بر   كبار در قناعت زندگي ميحضرت رسول، صحابه

  )302صفحة  (]!.هيچيك مستولي نشد

پس كدام انگيزه، پيامبر اسالم را برانگيخت تا در برابر يهوديان بايستد و با آنان 
  بجنگد؟
و ! جويي گوييهاي خود همان فلسفة غنيمت خيال از تناقض بي! ااننويس تو سيره

دهد ولي گزارش تاريخ چيز  كند و كجروي را ادامه مي را دنبال مي! »ايجاد اقتصاد سالم«
  .رساند ديگري را به اثبات مي

اي  اند كه پيامبر گرامي اسالم پس از هجرت به مدينه، عهدنامه نويسان آورده تاريخ
و يهوديان و حتّي مشركان آنجا نوشت كه با يكديگر همپيمان شوند و براي مسلمانان 

اي از آنان بر ترك آئين خود مجبور باشند در كنار هم با صلح و  بدون آنكه هيچ دسته
آرامش بسر برند و از شهر مدينه در برابر هجوم دشمنان دفاع كنند و مخارج جنگ با 

  .مهاجمان را مشتركاً بعهده گيرند
ر يكديگر به هاي مختلف را در كنا  كه آئين�ار عظيم از سوي پيامبر اكرماين ابتك

ز وسعت نظر و  حقّاً در خور اهميت و ارج فراوان است واصلح وتعاون فراخواند،
  و جا دارد كه امروز، مورد*كند مكاتب گوناگون حكايت مي رتساهل اسالم در براب

 طرفدار احترام به حقوق بشر و آزادي توجه و بزرگداشت كساني قرار گيرد كه خود را
  .كنند عقايد معرفي مي افكار و
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خان و محداند و متن آنرا ثان قديم در كتب خود ضبط كردهعهدنامة مزبور را مور 
 بنقل آن پرداخته 2»األموال« در كتاب يدبأبوع آورده است و نيز 1 در سيرهشامابن هِ

آورده، گزارش ا با سندي جدا از آنچه ابن هشام  آنر3»عيون األثر« در اسد النّسيوابن 

  . آنرا روايت نموده استهريز از 4»األموال« در كتاب يهنجوزكند و نيز ابن  مي

  و8ابن سع و 7عبدالرزاق و 6مسلم و 5بخاريعالوه بر اين، محدثين معروف چون 
ويش  و ديگران، هر كدام بخشهايي از آنرا در كتب خ1احمد بن حنبل و 9طبري

  .اند آورده

_________________________________________________________________________ 

بايست  در مدينه مي«: نويسد   و ميبيني نشان داده واقع! پطروشفسكي در اين مورد برخالف معمول* 

II �محمد، اصل .  مداراي كامل معمول باشد به اديان شيوهنسبت IIωωωω oo ooνννν#### tt tt���� øø øø.... ÎÎ ÎÎ)))) ’’’’ ÎÎ ÎÎûûûû ÈÈ ÈÈ ÏÏ ÏÏ ee ee$$$$!!!! $$ $$#### (( .  را علم كرد� ))
توانستند آزادانه در  پرستان يكسان شناخته شد و همه مي حقوق مسلمانان و يهوديان و مسحيان و بت

  )29اسالم در ايران، صفحه . (»دين ويژه خويش استوار باشندو اعمال آن را برگزار كنند
  .501، ص 1سيره ابن هشام، ج  -1
  .184صفحه ) مكتبة الكليات األزهرّية(األموال، چاپ مصر  -2
  .198، ص 1األثر، ج  عيون -3
  .ب/71ب و /70برگ ) مخطوط در سور دور تركيه(كتاب األموال  -4
 و 23 باب87 و كتاب 17، باب 58 و كتاب 10، باب 58 و كتاب 49، باب 3صحيح بخاري، كتاب  -5

  .6 باب 96كتاب 
  .50، باب 44 و كتاب 17، باب 20صحيح مسلم، كتاب  -6
  .274، ص 9ول، ج المصنّف، كتاب العق -7
  .23 و 19 و جزء دوم، قسم اول، صفحه 172الطّبقات، جزء اول، قسم ثاني، صفحه  -8
  .1367 و 1359تاريخ طبري، چاپ اروپا، صفحه  -9
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  : خوانيم  نامه مي در قسمتي از اين پيمان

. »...مو أثِ أَملَن ظَ مالّم إِهِسِنفُ أَوم يهِم، موالِه دينُمينَسلِلمم و لِه دينُودِهليلِ«
  )501، ص 1سيرة ابن هشام، ج (

اند، در اين حكم همپيمانان  يهود بر كيش خود و مسلمانان بر كيش خويش«: يعني 
  .»...ورزد) تنخيا(يهود و خودشان برابرند، مگر كسيكه ستم كند و گناه 

  : خوانيم  باز در عهدنامه مي

ن لي م عصرَ النَّمهينَ بنَّ إِم، وهتَقَفَ نَمينَسلِي الملَ عم وهتَقَفَ نَهودِي اليلَ عنَّإِ«
حارهِ هذِ أهلَبةِحيفَ الصنَّ إِ وينَ بم النُّهصح النَّو ةَصيحرَّ البِ وثمِ اإلِنَ، دونَّ إِ وه 

  )501، ص 1سيرة ابن هشام، ج . (»...هِليفِح بِءم أمرِأتِم يلَ

اند و در برابر  دار مخارج خويش يهوديان و مسلمانان هر كدام در جنگ عهده«: يعني 
مسلمين و . دجنگند بايد يكديگر را ياري كنن سانيكه با نامبردگان در اين نامه ميك

 و – نه گناه و بدي –انديشي و خيرخواهي برقرار باشد  يهوديان بايد ميانشان نيك
  .»...روا ندارد) خيانت(هيچكس بر همپيمان خود بدي

استوار پس از انعقاد اين پيمان، روابط مسلمانان با يهوديان براساس عدالت و نيكي 
  : د نمو بود بويژه كه قرآن مجيد به مسلمين سفارش مي

� �� ��ωωωω ââ ââ//// ää ää33338888 yy yyγγγγ ÷÷ ÷÷ΨΨΨΨ tt ttƒƒƒƒ ªª ªª!!!! $$ $$#### ÇÇ ÇÇ tt ttãããã tt tt ÏÏ ÏÏ%%%% ©© ©©!!!! $$ $$#### öö ööΝΝΝΝ ss ss9999 öö ööΝΝΝΝ ää ää....θθθθ èè èè==== ÏÏ ÏÏGGGG≈≈≈≈ ss ss)))) ãã ããƒƒƒƒ ’’’’ ÎÎ ÎÎûûûû ÈÈ ÈÈ ÏÏ ÏÏ dd dd‰‰‰‰9999 $$ $$#### óó óóΟΟΟΟ ss ss9999 uu uuρρρρ //// ää ää....θθθθ ãã ãã____ ÌÌ ÌÌ���� øø øøƒƒƒƒ ää ää††††  ÏÏ ÏÏ ii iiΒΒΒΒ 

öö ööΝΝΝΝ ää ää.... ÌÌ ÌÌ����≈≈≈≈ tt ttƒƒƒƒ ÏÏ ÏÏŠŠŠŠ ββββ rr rr&&&& óó óóΟΟΟΟ èè èèδδδδρρρρ •• ••���� yy yy9999 ss ss???? (( ((#### þþ þþθθθθ ää ääÜÜÜÜ ÅÅ ÅÅ¡¡¡¡ øø øø)))) èè èè???? uu uuρρρρ öö ööΝΝΝΝ ÍÍ ÍÍκκκκ öö ööCCCC ss ss9999 ÎÎ ÎÎ)))) 44 44 ¨¨ ¨¨ββββ ÎÎ ÎÎ)))) ©© ©©!!!! $$ $$#### UU UU==== ÏÏ ÏÏtttt ää ää†††† tt tt ÏÏ ÏÏÜÜÜÜ ÅÅ ÅÅ¡¡¡¡ øø øø)))) ßß ßßϑϑϑϑ øø øø9999 $$ $$#### �  

  )8 :ممتحنه (  

                                                                                                                                                    

 و جلد 180 و 178، صفحه 2 و جلد 127 و 122 و 119 . 79، صفحه 1مسند احمد بن حنبل، جلد  -1
  .141، صفحه 4 و جلد 221، صفحه 3
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با شما دربارة ) تند وليمسلمان نيس(خداوند از نيكي و عدالت دربارة كسانيكه «
نراندند نهي نكرده است، همانا خدا از ديار خود بيرونتان دين پيكار نكردند و 

  .»گران را دوست دارد عدالت
رود، بجاي آنكه  ه فزوني مي باما يهوديان چون ديدند قدرت و نفوذ مسلمين رو

آنان باشند، از روابط حسنة خود را با مسلمانان حفظ كنند و مانند گذشته در حمايت 
 و مخالفت با مسلمين و خيات به مردم مدينه �راههاي گوناگون به معاندت با پيامبر

ابتدا با گروه منافقان پيوند خود را استوار ساختند و از ايشان قول همكاري ! روي آوردند
هاي شيطاني كشيدند و از ايشان قول همكاري و همراهي  آنگاه نقشه. و همراهي گرفتند

.  راه نيرنگ با اسالم به مبارزه برخيزندهاي شيطاني كشيدند تا از گاه نقشهآن. دگرفتن
مانند آنكه گروهي از آنان تصميم گرفتند در آغاز روز بحضور پيامبر اسالم آمده و چنين 

اند و در پايان همان روز، همگي از اسالم روي گردانند  وانمود كنند كه مسلمان شده
ولي قرآن ! لمين مؤثّر شود وگروهي را از اسالم برگرداندسة ماين حيله در روحي شايد

  : خوانيم  مجيد از توطئة ايشان پرده برداشت و آنانرا رسوا ساخت، چنانكه مي

� MMMM ss ss9999$$$$ ss ss%%%% uu uuρρρρ ×× ××ππππ xx xx���� ÍÍ ÍÍ←←←← !! !!$$$$ ©© ©©ÛÛÛÛ ôô ôô ÏÏ ÏÏ ii iiΒΒΒΒ ÈÈ ÈÈ≅≅≅≅ ÷÷ ÷÷δδδδ rr rr&&&& ÉÉ ÉÉ====≈≈≈≈ tt ttGGGG ÅÅ ÅÅ3333 øø øø9999 $$ $$#### (( ((####θθθθ ãã ããΖΖΖΖ ÏÏ ÏÏΒΒΒΒ#### uu uu üü üü““““ ÏÏ ÏÏ%%%% ©© ©©!!!! $$ $$$$$$ ÎÎ ÎÎ//// tt ttΑΑΑΑ ÌÌ ÌÌ““““ΡΡΡΡ éé éé&&&& ’’’’ nn nn???? tt ttãããã šš šš ÏÏ ÏÏ%%%% ©© ©©!!!! $$ $$#### 

(( ((####θθθθ ãã ããΖΖΖΖ tt ttΒΒΒΒ#### uu uu tt ttµµµµ ôô ôô____ uu uuρρρρ ÍÍ ÍÍ‘‘‘‘$$$$ yy yyγγγγ ¨¨ ¨¨ΨΨΨΨ9999 $$ $$#### (( ((#### ÿÿ ÿÿρρρρ ãã ãã���� àà àà���� øø øø.... $$ $$#### uu uuρρρρ ………… çç ççνννν tt tt���� ÅÅ ÅÅzzzz#### uu uu öö ööΝΝΝΝ ßß ßßγγγγ ¯¯ ¯¯==== yy yyèèèè ss ss9999 tt ttββββθθθθ ãã ããèèèè ÅÅ ÅÅ____ öö öö���� tt ttƒƒƒƒ �) 72: آل عمران(  
نان نازل آغاز روز بدانچه بر مؤمگروهي از اهل كتاب به يكديگر گفتند كه در «

شده خود را مؤمن نشان دهيد و در پايان روز آنرا انكار نماييد شايد كه ايشان از 
  .!»آئين خودبازگردند

عب بن كَرؤساي ايشان بنام ني گرفت و دو تن از گري يهوديان فزو آنگاه فتنه
نشان راهيِ مكّه شدند و قريش را به پيكار با ا با گروهي از ياربخطَ بن أَيف و حشرَأَ

و مسلمانان تشويق نمودند و براي كافران مكّه سوگند ياد كردند كه ايشان  �پيامبر خدا
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اهل كتاب شما : ش بدانها پاسخ دادند پرستان قري بت! نيز با پيامبر اسالم خواهند جنگيد
خاطر نيستيم،  هستيد و آئينتان به دين محمد نزديك است و ما از نيرنگ شما آسوده

يهوديان به . سجده كنيد! هاي مقدس بنابراين الزمستكه براي جلب اعتماد ما در برابر بت
افتادند بدانها اظهار هاي آنان به سجده  اميد پيكار مشركان با مسلمانان، در پيشگاه بت

نمودند، چنانكه قرآن مجيد آنانرا بر اين كارِ بس ناپسند نكوهش ! ايمان و اداي احترام
  : فرمايد  كند و مي مي

� öö ööΝΝΝΝ ss ss9999 rr rr&&&& tt tt���� ss ss???? ’’’’ nn nn<<<< ÎÎ ÎÎ)))) šš šš ÏÏ ÏÏ%%%% ©© ©©!!!! $$ $$#### (( ((####θθθθ èè èè????ρρρρ éé éé&&&& $$$$ YY YY7777ŠŠŠŠ ÅÅ ÅÅÁÁÁÁ tt ttΡΡΡΡ zz zz ÏÏ ÏÏ ii iiΒΒΒΒ ÉÉ ÉÉ====≈≈≈≈ tt ttGGGG ÅÅ ÅÅ6666 øø øø9999 $$ $$#### tt ttββββθθθθ ãã ããΨΨΨΨ ÏÏ ÏÏΒΒΒΒ ÷÷ ÷÷σσσσ ãã ããƒƒƒƒ ÏÏ ÏÏMMMM öö öö6666 ÉÉ ÉÉffff øø øø9999 $$ $$$$$$ ÎÎ ÎÎ//// 

ÏÏ ÏÏNNNNθθθθ ää ääóóóó≈≈≈≈ ©© ©©ÜÜÜÜ9999 $$ $$#### uu uuρρρρ tt ttββββθθθθ ää ää9999θθθθ àà àà)))) tt ttƒƒƒƒ uu uuρρρρ tt tt ÏÏ ÏÏ%%%% ©© ©©#### ÏÏ ÏÏ9999 (( ((####ρρρρ ãã ãã���� xx xx���� xx xx.... ÏÏ ÏÏ II IIωωωω àà ààσσσσ ¯¯ ¯¯≈≈≈≈ yy yyδδδδ 33 33““““ yy yy‰‰‰‰ ÷÷ ÷÷δδδδ rr rr&&&& zz zz ÏÏ ÏÏΒΒΒΒ tt tt ÏÏ ÏÏ%%%% ©© ©©!!!! $$ $$#### (( ((####θθθθ ãã ããΨΨΨΨ tt ttΒΒΒΒ#### uu uu 

¸¸ ¸¸ξξξξ‹‹‹‹ ÎÎ ÎÎ6666 yy yy™™™™ �  ) 51 :نساء(  
سماني به ايشان داده شده، نديدي كه به جبت اي از كتاب آ يا كساني را كه بهرهآ«

گويند  دهند و دربارة كافران مي گرايش نشان مي) هاي مشركان بت(و طاغوت 
  .!؟»ترند يافته كه اينها از مسلمانان، راه

گريها بسنده نكرده در مجامع عمومي، مسلمانان را مورد طعن  يهوديان به اين فتنه
  : ان  چنانكه مورخان آورده! قراردادند و حتّي دست به سوي نواميس ايشان دراز كردند

»نَ مِزيعةٌ نَةٌأ أمرَتِجاءتَبِرَ الع حتر قاع ينُ بني قَلي سوقِ إِنصارِ األَنَ مِلٍج
 ها ورائِن و مِسلَجقاع فَينُ قَودِهن ي مِلٌج رجاءها فَ لَيلِ في ح صائغٍندعِت سلَجفَ

وا كُحِضَها فَتَورت عد بةُرأَ المتِا قامملَ، فَةٍوكَشَها بِهرِلي ظَها إِرع دِلَّخَ، فَرُشعالتَ
وا شُحايقاع و تَينُنوقَت بعماجتَ فَهلَتَقَ فَهعباتَّ فَمينَسلِ المنَ مِلٌج ريهِلَ إِقامفَ. نهامِ
. »...م هِصنِوا في حِنُصح تَوا وب حار و����يبِلي النَّ اِهدوا العذُب و نَلَجوا الرَّلُتَقَفَ
  )48 و 47ف ص 2هشام، ج   و سيرة ابن177 و 176، ص 1مغازي واقدي، ج (
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ه بود به د زناشويي كر–خود  از قبيلة –زني از عرب كه با مردي انصاري «: يعني 
در اين هنگام مردي از . قينقاع آمد و بنزد زرگري براي خريدن زيور نشست بازار بني

قينقاع رسيد و بدون آنكه زن مزبور بفهمد در پشت سر او نشست و با  يهوديان بني
چون آن زن مسلمان از جاي برخاست، پايين . خاري دامن وي را به پشتش گره زد

مردي از مسلمانان برخاست و آنمرد يهودي ! بر او خنديدند ايان شدو يهودياناش نم تنه
قينقاع فراهم آمده و اجتماع كردند و آن  آنگاه يهوديان بني. را دنبال كرده بقتل رسانيد

عة را شكستند و اعالم جنگ كرده در قل �مرد مسلمان را كشتند و پيمان با پيامبر
  .»...يش آمادة پيكار شدندخو

 رفته و از وقوع آن حادثه كه �قينقاع بجاي آنكه نزد رسول خدا ي، يهوديان بنيآر
آغازگرش خود ايشان بودند عذرخواهي كنند، بازارشان را تعطيل كردند و به دژهاي 

  !خويش پناه برده إعالم جنگ نمودند
ي شكن كردند پيمان چنان يهوديان را فريفته بود كه گمان مي» بيني خود بزرگ«روحية 

! شكست انجامد و بزودي مسلمانان را درهم خواهند افروزيِ آنها به موفقيت مي و آتش

قريظه بود و سپس مسلمان   كه يكي از يهوديان بنييظِرَعب قُحمد بن كُماز اينرو 

  : گشت گفته است 

  واًتابها كِينَ و بهينَ ببتَها و كَلُّ كُوده يتهع وادةَدينَ الم���� اهللاِولُس رمدِا قَملَ«
م يهِلَ عطَرَ شَ وماناًم أَهينَ و بهينَ بلَعم و جهِفائِلَح بِومٍ قَلَّ كُِ���� اهللاسولُ رقَلحأَ
 ���� اهللاِسولُ رصابا أَملَ، فَاًود عيهِلَوا عرُظاهِ يالّ أَطَرَ فيما شَكانَ فَوطاًرُشُ
 ���� اهللاِولِس رينَها و بينَ بت ما كانَعطَ و قَت يهودغَ، بةَدينَ الممدِ و قَدرٍ بصحابأَ
وا مسلِ، أَهودٍ يرَشَعيا م :  قالَمم ثُهعمجم فَيهِلَ إِ���� اهللاِسولُ رلَرسأَ، فَهدِ العنَمِ
وا قالُفَ. شيرَ قُةِقع وثلَم مِكُ بِ اهللاُعن يوقِ أَبلَ قَ اهللاِسولُي رنّ أَمونَعلَتَم لَكُنَّ إِاهللاِوفَ
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 :يا محمدنَّرَّغُ اليكقَن لَ مك قَنَّ، إِيتهنّ و إِغماراً أَوماً قَرتأَاهللاِا و صحاب 
ربِالحعلَتَنا لَلتَن قاتَئِ لَ ونَّ أَ�نم176، ص 1مغازي واقدي، ج .! (»انثلَل مِقاتِم تُ لَك(  

وديان همگي با او پيمان بستند  به مدينه وارد شد، يه�هنگامي كه پيامبر خدا«: يعني 
اي نوشت و هر گروهي را به همپيمانهاي خود  نامه و پيامبر ميان خود و ايشان پيمان

مقرّر داشت و شروطي را بر عهدة  ملحق كرد و ميان خود و آنان حكم عدمِ تعرّض را
اما . داز جمله اين شرط بود كه از هيچ دشمني بر ضد پيامبر پشتيباني نكنن. ايشان نهاد

 اهل بدر را شكست داد و به مدينه بازگشت يهوديان حسد بردند و �چون رسول خدا
پيامبر كسي را بسوي آنان فرستاد و .  راگسستند�رشتة پيمان ميان خود و رسول خدا

د، سوگند به خدا شما اسالم را بپذيري! اي گروه يهود : آنها را گرد آورد، سپس فرمود
همچون ) شكني بكيفر پيمان( خدا هستم پيش از آنكه خداوند مي دانيد كه من فرستادة

از رويارويي با قريش در جنگ ! اي محمد: يهوديان گفتند . قريش بر شما آسيبي رساند
به خدا ما مردمي جنگاوريم، اگر با ما اي و  فريفته مشو كه تو بر قومي نادان چيره شده

  !»اي ر نكردهبجنگي خواهي دانست كه با كسي همانند ما كارزا
يهوديان پيش از آنكه پيامبر اسالم به مدينه هجرت كند در برخي از جنگها به سود 

هايي رسيده بودند از اين رو بر توان  ي خود شركت داشتند و به موفّقيتاهمپيمانه
بنابراين . آيند كردند كه از عهدة پيامبر اسالم نيز برمي جنگي خود غرّه شدند و گمان مي

 را بر ضد او برانگيختند و به پيامبر، �كني نهراسيدند و دشمنان رسول خداش از پيمان
نضير پاي نهاد، قصد جان  اعالم جنگ دادند و يكبار كه رسول اكرم به قلعة يهوديان بني

او را كردند و بار ديگر كه احزابِ عرب، مدينه را در معرض محاصره قرار دادند 
شتيباني بسوي مشركان فرستادند و سپس با رسول قريظه پيام همياري و پ يهوديان بني

 رسماً به جنگ برخاستند چنانكه مورخان بر اين امور اتّفاق دارند و جاي خالف �خدا
  .در ميان نيست
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 سال نيز در آنچه گفته شد با مورخان مسلمان 23خاورشناسان نامسلمان و نويسندة 
ست كه چون پيامبر اسالم گروهي از ، با اين همه آيا جاي شگفتي ني 1*اختالف ندارند

را ) قريظه بني(را به شام تبعيد كرد و گروه ديگر ) نضير قبينقاع و بني بني(يهوديان 
  !اند؟ سركوب نمود جنجال براه انداخته و زبان به شماتت گشوده

كه غالباً اجير قدرتهاي جنايتكار و استعماري هستند و ! انصاف دالن بي اين نازك
ع دارند كه پيامبر اسالم دست روي دست اند، توقّ بان خود اعتراض نكردهرباهيچگاه به ا

ترين حقّ  طبيعينشست و از  آفروزي و خيانتگري يهوديان مي نهاد و به تماشاي آتش مي
  ! نمود انساني كه دفاع در برابر دشمن است خودداري مي

بران خدا، كند كه پيام در كدام كتاب الهي آمده و كدام منطق عقلي حكم مي
ها و خيانتها مصون ندارند و آنانرا به عدم  شكني شدگان خود را از خطر پيمان تربيت

  !هاي شكنندة دشمنان بفرستند؟ مقاومت و قبول ستم وادارند و بزير ضربه

_________________________________________________________________________ 

اند و عمل آنان را بر خالف   آنجا كه يهوديان منصف نيز بر همكيشان قديم خود اعتراض نموده تا-*
تاريخ «: در كتاب   كه از نويسندگان يهودي استسونل ولفِناسرائياند، دكتر  شريعت تورات شمرده
  الفاحشِلخطأِطوا في مثل هذا اروتَ من واجب هؤالء ان اليكانَ«: نويسد  مي» اليهود في بالد العرب

و أن اليرِّصبانَّ قريشٍ زعماءِحوا أمام هذا فضالٌ... مي وحيد اإلسال من التَّ األصنام أفضلُةَ عباد 
عن انهم بالتجائهم إلي عبة األصنام إنَّدحارِما كانوا يون أنفُبسعاليون تَضُناقِهم و يبه . (»وراة التَّم

واجب بود كه «: يعني ) 329ر محمد حسين هيكل، چاپ قاهره، ص حياة محمد، اثر دكت: نقل از كتاب 
ها  يهوديان چنين خطاي زشتي را مرتكب نشوند و در برابر رؤساي قريش آشكار نگويند كه پرستش بت

 عقايد خود و مخالفت  بردن به بت پرستان، به جنگ عالوه بر اينكه با پناه!... ازتوحيد اسالمي برتر است
  .»ت پرداخته بودندبا تعاليم تورا
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اگر اين روش، صحيح و رعايتش واجب است چرا خود حضرات كه يهودي يا 
رفتار نكرده و ! بخش ق اين تعاليمِ نجاتاند يكبار در طول تاريخ زندگي بر طب مسيحي

  !كنند؟ نمي
تفاوت بود، ديگر در كدام  اگر در برابر نقض پيمان و خيانت به جامعه بايد بي

  توان مشاهده كرد؟ سرزمين، چهرة امنيت را مي
شكني   سال را بياوريم و از اعتراف وي دربارة پيمان23اينك جا دارد گفتار نويسندة 

پاية او پاسخ  مايه و ايرادهاي بي هاي بي ن آگاهي يابيم و ضمناً به بهانهو خيانت يهوديا
  : نويسد  نگار تازه چنين مي گوييم، سيره

كردند كه  قريظه زندگي مي النضير، و بني قينقاع، بني در يثرب سه قبيلة يهود بنام بني[
حضرت  ... بواسطة اشتغال به امر زراعت و تجارت و دادوستد دررفاه و تنعم بودند

و با كياست (!!) ري بكار بست محمد در ابتداي ورود به مدينه در رفتار خود با آنها تدبي
Ĥبلكه يكنوع (!!) انديشي نه تنها متعرّض آنها كه هم قوي بودند و هم متمكّن، نشد لو م

كه بموجب آن مقرّر ) عهد موادعه(پيمان عدم تعرّض و أحياناً همكاري با آنها منعقدكرد 
اي به  جوئي قريش يا هجوم طائفه د هر كس به دين خود باشد ولي در مقابل ستيزهش

مدينه، مسلمين و يهود مشتركاً از يثرب دفاع كنند و هر دو طرف، جنگ با قبايل 
  ...].متخاصم رابه خرج خود انجام دهند

 و يهوديان �شود نويسنده، به پيمان مشترك ميان پيامبر اسالم چنانكه مالحظه مي

بنظر آيد، » سياست بازي«كند كه اينكار نوعي  اعتراف دارد، ولي با لحني از آن ياد مي

  !آزادمنشينه رعايت حقوق ديگران و 
پيامبر بهنگام ضعف : خواهد اين معنا را برساند كه  نگار در خالل كلماتش مي سيره

ويش را خود و قدرت يهود، با آنان همپيمان شد ولي همينكه به قوت رسيد پيمان خ
  !بزير پا نهاد و درصدد نابودي و غارت يهوديان برآمد
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هاي شيطاني تباه كرده و باالتر از نيرنگهاي  البته از كسي كه عمر خود را در سياست
همه را به كيش كافر «: رود و بقول معروف  تصوري ندارد جز اين انتظار نمي! ديپلماتيك
  :  نادرست است � و قصد پيامبرتز نيـولي به سه دليل، برداشت وي ا! »خود پندارد

شكني  دهد كه خيانت و پيمان نشان مي! خود در همين بخش، ناگزير:  آنكه نخست

از سوي يهوديان صورت گرفت و در نتيجه، كار به جنگ انجاميد در حاليكه پيامبر اكرم 
  : نويسد  تقصير بودند چنانكه مي و مسلمين بي

فقط يك سال و نيم پس . اي روي نداد بودند، حادثهتا هنگامي كه مسلمانان ضعيف [
از هجرت، حضرت محمد قبله را تغيير داد و آنرا از مسجد األقصي به كعبه برگردانيد 

 سورة بقره در جواب آنان 177كه خوداين قضيه باعث اعتراض يهويان گرديد و آية 
ن آمن مكن البر ر أن تولوا وجوهكم قبل المشرق و المغرب ولبليس ال«: نازل شد 

هاي متوالي  رفت و غزوه  خطري بشمار ميبراي يهوديان اين قضيه زنگ. »1...باهللا
كه منتهي به جنگ بدر و پيروزي  (!!) 3 مكّيان2هاي تجارتي كوچك و هجوم به قافله

_________________________________________________________________________ 

هرچندخداوند در همه جا حاضر و بر همه چيز محيط است، اما در اديان توحيدي براي وحدت و  -1
اند ولي اين قرارداد حكيمانه در ميان  برگزيده» قبله عبادت«هماهنگيِ عبادتگران، جهت معيني را بعنوان 

 و تعصب و خشك فكري شده بود و گمان يهوديان كه روحيه مادي پيدا كرده بودند، مايه فخرفروشي
در چنين احوالي، وحي ! توان عبادت كرد كردند كه خداوند را جز از سوي بيت المقدس نمي مي

¬¬ �:  قبلة مسلمين را تغير داد و فرمود �محمدي ¬¬!!!! uu uuρρρρ ää ää−−−− ÌÌ ÌÌ���� ôô ôô±±±± pp ppRRRR ùù ùùQQQQ $$ $$#### ÜÜ ÜÜ>>>> ÌÌ ÌÌ���� øø øøóóóó pp ppRRRR ùù ùùQQQQ $$ $$#### uu uuρρρρ 44 44 $$$$ yy yyϑϑϑϑ uu uuΖΖΖΖ ÷÷ ÷÷ƒƒƒƒ rr rr'''' ss ssùùùù (( ((####θθθθ —— ——9999 uu uuθθθθ èè èè???? §§ §§ΝΝΝΝ ss ssVVVV ss ssùùùù çç ççµµµµ ôô ôô____ uu uuρρρρ «« ««!!!! $$ $$#### 44 44 � 
خاور و باختر از آنِ خدا است پس به هر سو برگرديد در آنجا روي به خدا «: يعني ) 115: بقره (

  .»ايد برده
  !.»تجارتي«آيد نه  درمي» تجاري«واژه تجارت در حالِ نسبت بصورت  -2
هاي اهل مكّه و درگيري با آنها سخن   بر قافله�پيش از اين درباره علل نظارت و مراقبت پيامبر -3

  .گفتيم
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اي  مايه اثر و بي اكنون آنها بجاي أوس و خزرج بي.  شد بر نگراني آنها افزوددن محمايار
اند كه  آوردند، مواجه با أوس و خزرجي شده ذشته غالباً به استخدام خود درميكه در گ

زير لواء محمد درآمده و بدين ترتيب صف محكم و مصممي بنام اسالم در برابر آنان 

 به مكّه رفتند شرفعب بن األَ كَاز اين رو بعضي از سران يهود چون. پديد آمده است

 بدر همدردي نشان دادند و آنان را به جنگ با شيان شكست خورده در جنگيو با قر
ألم  «: اشاره به اين موضوع است 1 سورة نساء52آية . كردند محمد و يارانش تشويق مي

تر إلي الذين أوتوا نصيباً من الكتاب يؤمنون بالجبت و الطاغوت و يقولون للذين كفروا 
هل كتاب ميدانند به بتان روي آنهائي كه خود را أ=  من الذين آمنوا سبيالً هؤالء أهدي

نكوهش » بيش از مسلمانان در راه راست هستندآورده و به كافران ميگويند اينان 
صريحي است به مردماني كه خود را اهل كتاب ميدانند و كتاب آنها مخالف شرك و 
بت پرستي است و اينك با مشركان دمساز شده و آنانرا از ياران محمد كه خداپرستند 

  )سال23 از كتاب 149 و 148 و 147صفحات ]( برتر ميدانندبهتر و
خود اعتراف دارد كه يهوديان ! نگار پريشان گفتار حظه مي كنيد ، سيره همانگونه كه مال

حتي حاضر شدند بر از بيم قدرت مسلمين ، به جنگ افروزي اقدام نمودند و در اينراه 
  !پرستي كنندالف آءين توحيدي خويش ، به مكّيان رشوه داده بت 

  .اعتراف ديگر نويسنده ، در خالل صفحات آينده خواهد آمد 

در مسند قدرت ، پيمانهاي خود را با مشركان ، �پيامبر بزرگوار اسالم:  آنكه مدو 

به مسلمانان دستور داد تا عهد  �محترم شمرد و آنها را نقض نكرد و وحي محمدي
ا از اركان تقوي بشمرند، چگونه ميتوان خويش را با مشركان نشكنند و وفاي به عهد ر

_________________________________________________________________________ 

  . است51 آيه، شماره -1
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ادعا نمود كه چنين پيامبري ، پيمان اعل كتاب را ناديده رفته و در دوران قدرت آنرا 
  !پايمال نموده است؟

 23 كه بقول نويسندة )برائة(سوره توبة براي اثبات آنچه گفتيم كافي است يك نظر به 

 از پافشاري قرآن مجيد در حفظ  بيافكنيم تا1»آخرين سوره هاي قرآن است«:سال

  .پيمانهاي مسلمين با مشركان بهنگام قدرت آگاهي يابيم
  : مي فرمايدقرآن كريم در سورة توبه 

 و لَم يظاهِروا علَيكُم إلّا الَّذينَ عاهدتُم مِنَ المشرِكينَ ثُم لَم ينقُصوكُم شَيئاً«
                                                                        »إنَّ اهللاَ يحِب المتَّقينأَحداً فَأَتِموا عهدهم إلي مدتّهِم 

  )4:التّوبه(
مگر كساني از مشركان كه با آنها پيمان بسته ايد و سپس بر شما هيچ نقصاني وارد       «

تي ننموده اند، در و با هيچكس بر ضد شما همپش)كسي از شما را نكشتند(نياورده اند
 داشته اند تمام كنيد كه خدا متّقيان را دوست مي اينصورت پيمان آنانرا تا زماني كه مقرر

  ».دارد
  :باز براي تأكيد سفارش مي فرمايد

إلّا الَّذينَ عاهدتُم عِند المسجِدِ الحرامِ فَما استَقاموا لَكُم فَاستَقيموا لَهم إنَّ «
  )                                                                     7:التّوبة(                    »   قيناهللاَ يحِب المتَّ

مگر كساني كه بنزد مسجد حرام با ايشان پيمان بستند كه تا وقتي براي شما پايداري «
  ».داردميا دوست نشان دادند، شما نيز براي آنها پايداري نشان دهيد، همانا خدا متّقيان ر

_________________________________________________________________________ 
 . سال23 از كتاب 139صفحه _ 1
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قرآن مجيد در سورة مائده كه در دوران نيرومندي و سلطة مسلمانان آمده، :سوم آنكه
با وجود اين، به ! پياپي از خيانت يهود پرده برداشته مي شود : اعالم داشته است كه 

مشمول عفو خود قرار دهد  دستور مي دهد كه از ايشان در گذرد وآنانرا �پيامبر اسالم
ز پيمان شكني و خيانت ورزي پشيمان شوند و راه تقوي و درستي در پيش شايد ا
بنابراين قرآن در دورة تسلّط پيامبر بر يهود ، نه تنها نقض پيمان آنانرا روا نشمرده . گيرند

يهوديان از حد بلكه چشم پوشي از خيانت هاي آنانرا نيز پيشنهاد نموده است و چون 
  :ا ايشان دستور داده است ، چنانكه ميفرمايددر گذشتند آنگاه به مقابلة ب

وال تَزالُ تَطَّلِع علي خائِنَةٍ مِنهم إِالّ قَليالً مِنهم ، فَاعف عنهم واصفَح إِنَّ اهللاَ «
  )13:المائده                                                              (»يحِب المحسِنين 

 با وجود _گر اندكي از آنان م_آگاهي مي يابي) يهود(ز ايشان پيوسته برخيانتي ا«
  ».از آنها در گذر و چشم پوشي كن كه خدا نيكوكاران را دوست مي دارداين، 

از اينها كه صرفنظر كنيم، اساساً پيمان شكني و حيلهگري با صداقت و صراحت و 
سال ، شيوة راستگويي  23امانت داري نمي سازد و پيامبري كه به اعتراف خود نويسندة 

و امانت و صراحتِ لهجه داشته چگونه بايد گفت كه در عين حال، اهل نيرنگ و فريب 
  !بوده است؟

  : از كتابش مي نويسد220مگر نه آنكه نويسنده در صفحة 

 سورة احزاب دليل 37 هم از عمر و هم از عائشه روايت مي كنند كه آية[
راست است دالئل صدق و ... رم استبر صراحت و امانت و صداقت رسول اك

  .]صراحت و امانت رسول در آيات قرآن زياد است
بنابراين،كار پيامبري راستگو و امين و صريح را چون عمل سياستمداران   

  !گويي چه مفهومي دارد؟ گرشمردن جز تناقض حيله
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قاعينُني قَرفتار پيامبر با ب  

كند، به  د را در شكل كلّي ياد مينويسنده، پس از آنكه درگيري مسلمين با يهو
 �نشان دهد كه نزاع پيامبر! خواني خود  مرثيهپردازد تا در خالل جزئيات اين برخورد مي

در ! نگار نازكدل پس بايد ببينيم كه سيره! با يهود، رگ و ريشة اقتصادي داشته است
  دهد؟ را سر مي! سوگ يهوديان خيانتگر كدام سرود اقتصادي

 يهوديان پس از سازش با مشركان مكّه، آماده بودند تا در وقت ترديد نيست كه
اي  مقتضي، چهرة خصمانة خود را به پيامبر اسالم نشان دهند و تحريك حادثه

 رويداد 23اينك بنگريد كه نويسندة . توانست پرده از رخسار حقيقي ايشان بردارد مي
آيد؟ وي در پي سخنان  ائل مياي از آن ن كند و به چه نتيجه مزبور را چگونه گزارش مي

  : نويسد  اش مي گذشته
در بازار مدينه روي داد كه منتهي به (!!) اهميت اي كوچك و بي در اين ضمن حادثه[

قضيه از اين قرار بود كه زني از انصار . قينقاع و محاصرة كوي آنان گرديد جنگ با بني
 با وي مغازله آغاز كرد و زن قينقاع رفته بود، زرگر يهودي نزد زرگري يهودي از بني

مرد يهودي براي اهانت و تخفيف وي، آهسته پشت . كاف برآمدنمسلمان در مقام است
جامة وي را با خاري به باالي جامه اش بست بطوريكه هنگام برخاستن، پائين تنة زن 

زن مسلمان از اين كار ناشايسته بخشم آمد و . نمايان شد و مردم را به خنده انداخت
. ودي را كشتمرد مسلمان زرگر يه. او برانگيختيادش، مسلماني را به حمايت فر

غوغائي برخاست و . يهوديان به حمايت همكيش خود برخاسته مرد مسلمان را كشتند
و (!!) قينقاع هجوم بردند مسلمانان شكايت به نزد پيغمبر بردند و به دستور وي به كوي بني

قينقاع تسليم   روز بني15ا بر آنها بستند تا عاقبت پس از آنرا محاصره كردند و راه آذوقه ر
شدند به اين شرط كه از حيث جان درامان باشند ولي از يثرب كوچ كنند و جز اثاث و 
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اشياء منقول خود آنهم بقدري كه چهارپايان آنها توان حمل آنرا داشته باشند، همة دارائي 
اين حادثه . خانه و فاقد زندگي توزيع شود يتا ميان مهاجران ب(!!) خود را بر جاي گذارند

  )149صفحة ]. (بنية مالي مهاجران را تقويت كرد
  :  در اينجا بايد دو نكته را يادآور شد 

اي بود تا يهوديان دشمني خود را  حادثة مزبور چنانكه گذشت، انگيزه:  آنكه نخست

 �د پيامبر اسالمبا مسلمين نشان دهند و به سرعت در حصار خويش جاي گرفته بر ض
چنانكه از )! نه آنكه مسلمانان پيشدستي نموده بر آنان هجوم آورند(اعالم جنگ كنند 

: يعني . »1مهِصنِوا في حِنُصح تَوا وب حار ويبِي النَّلَ اِهدوا العذُبنَ«: واقدي آورديم 

اگر اين » پناه گرفتند را شكستند و اعالم جنگ نمودند و در دژِ خويش �پيمانِ با پيامبر«

 !»اهميت بود اي كوچك و بي حادثه«: نويس تازه ادعا دارد  رويداد بدانگونه كه سيره
 آمده و پوزش بخواهند و �در آن صورت بر يهوديان آسان بود كه به نزد رسول خدا

 ولي حادثة مزبور، *كار را اصالح كنند و مشمول عفو و گذشت عجيب پيامبر گردند
د تا نيات باطني آنها را آشكار سازد چنانكه پيش از اين، جسورانه و از سر محرّكي بو

اگر با «. »2اس النّحنُا نَنّ أَنَّمعلَتَ لَبناكن حارئِلَ«: تكبر و غرور به پيامبر گفته بودند 

آري، از حوادث تاريخي ! »)نه قريش(ست كه ما مرد جنگيم نتو پيكار كنيم خواهي دا
نگار به اثبات  نويسي هنري را براي سيره كردن جز ناشيگري در تاريخبدون تحليل گذر

  !رساند نمي

_________________________________________________________________________ 

  .177، ص 1المغازي، ج  -1
ساختن پيامبر را   نظير عفو پيامبر درباره مردم و عفو قاتل حمزه و عفو زن يهودي كه قصد مسموم-*

  .�داشت و عفو اسيران هوازِِن و ديگر گذشتهاي رسول خدا
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اند، اراضي زراعي نداشتند و  قينقاع چنانكه مورخان نوشته يهوديان بني:  آنكه دوم

. »1عزر تُرضالأَو  خيلٌم نَهن لَكُم يلَ«: نويسد  حلبي مي. كار ايشان زرگري بود
بنابراين، آنچه از ايشان باقي ماند . »ن داشتند و نه زمين كشاورزيبآنها نه خرما «: يعني 

چيزي نبود ) مانند كوره و غيره(لحه و ابزار زرگري سبنا بتصريح مورخان، جز مقداري ا
نويس براي آنكه نشان دهد تبعيد يهوديان  پس تالش سيره. و طالها را نيز با خود بردند

اما . رسد بود، بجايي نمي! »ايجاد اقتصاد سالم«ودش بخاطر تصرّف اموال آنان و بقول خ
  : نويسد  اينكه مي

كنند و تسليم شدند به اين شرط كه از حيث جان درامان باشند ولي از يثرب كوچ [
جز اثاث و اشياء منقول خود، آنهم بقدري كه چهارپايان آنها توان حمل آنرا داشته باشد، 

داد   گويا توقّع دارد كه پيامبر اسالم اجازه مي] خود را بر جاي گذارند مة دارائيه
البتّه ! يهوديان، درهاي قلعة خويش را هم از جاي كنده بر پشت خران و اشتران ببرند

 چنانكه خواهد آمد بدين عمل نيز دست زدند و آرزوي نويسنده را ضيرنَ بنييهوديان 

  !برآوردند
ت پيشه از خود نشان ن گروه خيا با اين�باري، بطور كلّي رفتاري كه پيامبر اسالم

 هيچ مانعي وجود نداشت كه با �داد، كاري باالتر از عدالت بود زيرا براي رسول خدا
كردن محاصره، يهوديان را بزانو درآورد و پس از اسارت ايشان، بجرم  طوالني
گر افروزي، آنان را از دم تيغ بگذراند چنانكه رسم آنروز دنيا بود و ا شكني و جنگ پيمان

. افتاد ر ميطو امنيت عمومي بخشد  كردند اعتماد از هر پيماني برداشته مي اينكار را نمي
توانست آنان را مجبور  آوردن مال داشت، الأقل مي  نيت فراهم�و همچنين اگر پيامبر

_________________________________________________________________________ 

 و ضونَركن لهم اَلم ي( 179، ص 1واقدي، ج  و المغازي اثر 479، ص 2السيرة الحلبية، ج  -1
  .)رابالقِ



 خيانت در گزارش تاريخخيانت در گزارش تاريخخيانت در گزارش تاريخخيانت در گزارش تاريخ

 

182182182182

 نه به �سازد تا طالهاي خود را تحويل دهند و جان به سالمت بدر برند اما پيامبر اكرم
دست گشود و نه بر زر و سيم آنان چشم دوخت، بلكه آنها را اجازه و مهلت قتل ايشان 

تا اثاثية خود را گرد آورند و از مدينه كوچ كنند تا ريشة نفاق از ميان امت نورستة  داد
  .مسلمان برون افتد

امروز كدام دولت متمدن حاضر است با ياغياني كه به جنگ او برخاسته و پيمانيش 
حاضر هستند پس از يك ! ، بدينگونه رفتار كند؟ آيا كشورهاي مترقّياند را شكسته

خوردگان خودداري ورزند؟  محاصره و جنگ رسمي، حتي از مصادرة اموال شكست
توانستند بخش مهمي از زر و سيم و اموال و  آري مسلمين بلحاظ نيازهاي اقتصادي مي

 23ه اينكار دست نزد و نويسندة اثاث يهوديان را توقيف كنند ولي پيامبر بزرگوراشان ب

عامل «هاي تاريخ، همه جا  توانند ادعا كنند كه در صحنه گراهاي مادي نمي سال و چپ
شود، چرا كه  كننده داشته و بنياد كار و زيربناي امور شمرده مي نقش تعيين» اقتصاد

 عدالت را در حوزة كار خود درهم شكست و ايمان و!  اين تئوري آهنين�پيامبر اسالم
  .را جايگزين آن نمود
برد و  قينقاع بپايان مي  سال گفتار خويش را دربارة يهوديان بني23در اينجا نويسندة 

گويد ولي در اواخر كتابش روايتي را دستاويز قرار داده و با   سخن مينضير بنياز 

ز تهديد قينقاع، ا  در نرمش با يهوديان بني�گيرد كه پيامبر اسالم تحريف آن، نتيجه مي

) محمد(و چون : [نويسد  چنانكه مي!  بيم كرد– منافق مشهور مدينه – يبعبداهللا بن أُ

كند كه از حمايت آنها دست نخواهد كشيد و حتي تهديد  ديد عبداهللا بن أبي قسم ياد مي
از كشتن آنها صرفنظر و بدين قناعت كرد كه در ظرف سه روز (!!) به مخالفت علني كرد

  )337صفحة ]. (ترك گويدمدينه را 
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اند كه عبداهللا  را هيچيك از مورخان گزارش نكرده! فروغ بايد دانست كه اين دروغ بي
عبداهللا كوچكتر از آن . بن أبي سوگند ياد كرد و پيامبر را به مخالفت علني تهديد نمود

ني را  را تهديد كند، آنهم بخاطر يهودياني كه مسلما�بود كه بتواند آشكارا رسول خدا
شكن و  اي پيمان كشته و به عموم مسلمين اعالم جنگ داده بودند و نزد همگان، دسته

 اتّفاق مورخان، از بيم مسلمين راه نفاق و عبداهللا بن أبي به. شدند مرده ميمجرم ش
داد، پس اگر  دورويي پيش گرفته بود و در ظاهر خود را مؤمن به پيامبر نشان مي

داشت نه در حضور  د، آنرا درخفا و بنزد دوستان خويش ابراز ميز مخالفتي از او سر مي
اند كه عبداهللا، براي آزادي  آري، ابن اسحق و واقدي روايتي آورده! �رسول اكرم

 آنها را مورد بخشايش قرار دهد و حتّي �يهوديان نزد پيامبر آمدو كوشيد تا رسول خدا
كم تا  آويخت و گفت تو را رها نميپافشاري را بجايي رسانيد كه بر زره پيامبر دست 

در . ، آنها از آن تو باشندَ»1كم لَه«: پيامبر نيز فرمود . *قيقناع را عفو كني يهود بني

ي خشَا أَو أمرُاهللاِي ونّإِ«:  گفت �خالل اين گزارش آمده كه عبداهللا به پيامبر اكرم
مفهوم اين ! »مكآمدها بيمنا يشسوگند به خدا من مردي هستم كه از پ«: يعني . »2رَوائِالد

تهديد پيامبر نيست بلكه عبداهللا از )  سال پنداشته23بعكس آنچه نويسندة (عبارت 
داد كه من بيم دارم در آينده حوادثي خطرناك رخ دهد و در آن  روحية خود خبر مي

 هر چند بر قول �رسول اكرم! صورت ما به همپيمانهاي يهودي خود نياز داشته باشيم

_________________________________________________________________________ 
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داهللا اعتناء نكرد با وجود اين، دستور فرمود تا يهوديان آزاد گردند و شهر مدينه را عب
داد تا  بود، البتّه به يهوديان اجازه ميترك گويند كه اگر سخن مزبور در پيامبر مؤثّر افتاده 

پس تخويف و تهديدي در كار نبوده و آنچه به ميان آمده، . در مدينه اقامت گزينند
! اگر اين نويسندة نوآور!  نويس جديد در فهم كتب سيره و تاريخ استناتواني سيره

نگريست،  نهاد و بر ذيل همان روايتي كه واقدي آورده مي ورزي را بكنار مي غرض
 با گروهي از يهوديان به يبعبداهللا بن اُ: ت سكرد كه در آنجا گزراش شده ا مالحظه مي

در آستانة . يشان اجازة اقامت در مدينه بگيرد براي ا�خانة پيامبر رفت تا از رسول خدا

 روبرو شد، مرد مسلمان ةديم بن ساعِوع عبداهللا با نگهبان مسلماني بنام �خانة پيامبر

 بدرون منزل جلوگيري – بدون اذن رسول خدا –از ورود عبداهللا بن ابي و همراهانش 
در اين . ور مقاومت ورزيدعبداهللا در ورود به خانه پافشاري نمود و نگهبان مزب. كرد

يهوديان همينكه رخسار .  به ديوار كوفته شد و زخم برداشتگيرودار، چهرة عبداهللا
  : عبداهللا بن أبي را خونين ديدند از وساطت او نااميد شده فرياد برآوردند 

»يا أبالنُبابِا الح أَقيم أََدارٍ بِداًب صابو قدِك فيها هذا، النَجهرنلي أَ ع 
  1.»هرَيغَنُ

گزينيم  ما هرگز در سرايي اقامت نمي) كنية عبداهللا بن أبي بوده(اي اباالحباب «: يعني 
  !.»كه اين چنين بر گونة تو آسيب رسد و ما قدرت نداشته باشيم آنرا دگرگون سازيم

 بدون اجازه او –كسي كه دايرة قدرت و نفوذش تا اين درجه بود كه به خانة پيامبر 
توانسته رسول خدا را تهديد كند و از روي ترس و ضعف،  دادند، آيا مي ش نمي راه–

  !پيامبر را به كاري وادارد؟

_________________________________________________________________________ 
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يكي . قينقاع، دو همپيمان داشتند يهوديان بني: اند كه  باز واقدي و ابن اسحاق آورده

 شكني همينكه يهود، پيمان. ت بن صامِةبادعِاز آن دو، عبداهللا بن أبي بود و ديگري 

يا «: اعالم جنگ با مسلمين كردند، عباده بن صامت بنزد پيامبر آمده و گفت  نمودند و
ربرَي أَنّ إِ اهللاِولَسلَ اِءمِيك اي پيامبر خدا من در حضور «: يعني . »1مهِلفِن حِم و مِنه

و سپس خود فرمان يافت تا اخراج يهوديان را » جويم تو از ايشان و پيمانشان بيزاري مي
با وجود اين، آيا ممكن است بپذيريم كه پيامبر !  شهر مدينه به مرحلة اجرا درآورداز

اسالم از ترس همپيمانان يهود، آنانرا كيفر نداد و به تبعيد ايشان راضي گرديد؟ اگر 

را كه نظيرش در قرآن » رَوائِي الدخشَا أَوي امرُنّإِ«:  سال معناي عبارت 23نويسندة 

توانست از قرائن گزارش واقدي دريابد كه پيامبر از  يده است الاقل مي آمده، نفهم2كريم
تهديد كسي بيم نكرد و چون يهوديان را عفو نمود و از مصادرة اموالشان خودداري 
ورزيد، مانند هميشه براساس رحمت و بزرگواري اين پيشنهاد را قبول كرد و تحقّق 

  .بخشيد
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ضيرنَ نيپيامبر و ب  

دربارة گروهي ديگر ! نويس نوپرداز كنيم سيره حظه ا رسيده كه مالاينك نوبت آن فر
  : نويسد  گويد؟ وي در اين باره مي نضير چه مي از يهوديان يعني طائفة بني

و باعث آن اين (!!) النضير رسيد اندكي بعد باز در نتيجة حادثه اي ديگر نوبت به بني[
النضير رفت تا اختالف مربوط به  ياي از ياران خود به محلة بن بود كه حضرت با عده

شدن يكي از رؤساء خودكعب بن  يهوديان كه از كشته(!!) اي را تصفيه كند دية كشته
اشرف بدستور حضرت رسول در خشم بودند در مقام طغيان برآمدند وآهنگ خود 

النضير را محاصره  حضرت محمد امر به قتال داد و مسلمانان، كوي بني. حضرت كردند
قينقاع بودند و  النضير مجهزتر از بني بني. اه آمد و شد و آذوقه را بر آنان بستندكرده ر
از اين رو مردانه . تر ساخته بودند ويش را آمادهخ(!!) از سرنوشت آنان عبرت گرفتهشايد 

النضير تسليم  باري پس از بيست روز بني... مقاومت كردند و محاصره طوالني شد 
بنا شد سالم از مدينه بيرون روند و (!!) ي ازسران خزرجشدند و بواسطة شفاعت بعض

 و 149صفحة . (](!!) تا ميان ياران پيغمبر توزيع شودتمام دارائي خود را بر جاي گذارند
  )151 و 150

 ضيرالنّ اي از ياران خود به محلة بني پيامبر با عده: نگار آورده كه  آنچه سيره: اوالً 

صحيح نيست و اساساً اختالفي در ! اي را تصفيه كند ة كشتهرفت تا اختالف مربوط به دي
اند كه انگيزة پيامبر در رفتن به سوي  مورخان به اتّفاق آورده. كار ديه نبوده است

البتّه اين . عامر بدست مسلماني كشته شده بودند نضير آن بود كه دوتن از قبيلة بني بني
بگمان آنكه اين دو تن از دشمنان محارب قتل از راه اشتباه پيش آمد و مسلمان مزبور 

 كه عامر راضي شدند ضمناً صاحبان خون از قبيلة بني. هستند اقدام به كشتن آنها كرد
 نخست، �پيامبر اسالم. خونبهاي كشتگان را دريافت دارند و ماجري را فيصله دهند

ا نّم مِهلَ انَد ك قَعتنَ ما صئسبِ«: خطاي آن مسلمان را ناپسند شمرد و به او گفت 
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سپس . »كار بدي كردي آنها از سوي ما امان و پيمان داشتند«: يعني . »1هد ع ومانٌأَ

چنين از سوي ديگر، مسلمانان و يهود در . فرمود خونبهاي ايشان را بايد بپردازيد
كردند از اين رو پيامبر باتّفاق هشت تن از يارانش به مركز  مورادي به يكديگر كمك مي

يهوديان بجاي . اين باره از آنان كمك بخواهند نضير رهسپار شدند تا در ان بنييهودي
آنكه بر طبق پيمان خويش رفتار كنند چون جمع مسلمانان را اندك ديدند، تصميم به 

بر فراز  را مأمور كردند تا حاشمرو بن جِعقتل پيامبر گرفتند و مردي از ميان خود بنام 

اي تكيه داده بود،  ران بر سر پيامبر كه نشسته و به ديوار خانهبام رفته و از آنجا سنگي گ
 از كار آنان آگاه شد و به سرعت از جاي خود برخاست و چنين � خدالرسو. بيافكند

سپس بدون آنكه با كسي سخن گويد به سوي . رود وانمود كه براي انجام كاري مي
به مغازي واقدي، ج (در برد شدن، جان ب مدينه رهسپار شد و بدين ترتيب از خطر كشته

 551، ص 2 و تاريخ طبري، ج 190، ص 2 و سيرة ابن هشام، ج 365 و 364، ص 1
  ).نگاه كنيد

مقدمه و بالفاصله   سال پس از ذكر سوءقصد يهوديان، بي23اينكه نويسندة  : ثانياً

الم سر انيز دور از صواب است زيرا پيامب...]! حضرت محمد امر به قتال داد: [نويسد  مي

 را بسوي ايشان ةمسلَد بن ممحمنضير قصد جان وي كردند،  پس از آنكه يهوديان بني

  : گسيل داشت تا بدانها بگويد 

م كُ لَلتعي جذ الَّهدم العضتُقَد نَم قَكُ لَقولُم، ييكُلَلني إِرس أَِ���� اهللاولَس رنَّإِ«
  2!»ديلَن بوا مِجخرُاُ... بي درِ الغَنَمِ هِم بِمتُمما هبِ
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گويد پيماني را كه با شما بسته   مرا بسوي شما فرستاده و مي�رسول خدا«: يعني 
 من بيرون اينك از شهر... خواستيد بر من زنيد، شكستيد اي كه مي بودم بدليل حيله

  .»رويد
دادن و  مهلت بدون �نگار، پيامبر گرامي اسالم بنابراين برخالف ادعاي سيره

شكن پيام  ن قتال صادر نكرد بلكه در ابتداي امر براي يهوديان پيماناسازي، فرم همقدم بي
ولي يهوديان كه بقول . فرستاد كه از جوار او كوچ كنند و به نواحي ديگر روند

» تر ساخته بودند خويش را آماده! قينقاع عبرت گرفته از سرنوشت بني«: نويس تازه  سيره
  : خود اعتماد كردند و بقول قرآن مجيد !  سنگيهاي به نيرويهاي جنگي و قلعه

� (( ((#### þþ þþθθθθ ‘‘ ‘‘ΖΖΖΖ ss ssßßßß uu uuρρρρ ΟΟΟΟ ßß ßßγγγγ ¯¯ ¯¯ΡΡΡΡ rr rr&&&& óó óóΟΟΟΟ ßß ßßγγγγ çç ççGGGG yy yyèèèè ÏÏ ÏÏΡΡΡΡ$$$$ ¨¨ ¨¨ΒΒΒΒ ΝΝΝΝ åå ååκκκκ çç ççΞΞΞΞθθθθ ÝÝ ÝÝÁÁÁÁ ãã ããmmmm zz zz ÏÏ ÏÏ ii iiΒΒΒΒ «« ««!!!! $$   )2 :حشر (  � ####$$
  .!»دارد پنداشتند كه دژهايشان، كيفر خدا را از آنان باز مي«

از اين رو ! شتابند و همچنين انگاشتند كه منافقان مدينه، بزودي بياري آنها مي
 ناگزير �رسول خدا. ده ودر برابر پيامبر و مسلمين ايستادگي نشان دادندگردنكشي نمو

نرا محاصره كنند و پس از بيست روز، سرانجام تسليم و سپس تبعيد نا داد تا آنفرما
  .شدند

بواسطة شفاعت بعضي از سران خزرج بنا شد سالم : [گويد  اينكه نويسنده مي : ثالثاً

ائي خود را بر جاي گذارند تا ميان ياران پيغمبر توزيع از مدينه بيرون روند و تمام دار
اند كه عفو پيامبر و  زيرا هيچيك از مورخان ننوشته! دروغ اندر دروغ است] شود

و همچنين . نضير در پي شفاعت كسي صورت پذيرفته باشد صرفنظركردن از كشتار بني
بر جاي نهاده   خود رانضير تمام دارايي نويسان نياورده است كه بني تن از تاريخ يك

 نشان دهد روحية پيامبر اسالم آن است كهفروغ اگر براي اثبات  اين دروغهاي بي. باشند
بايد بگويم ! برآمد» ايجاد اقتصاد سالم«در دوران مدينه، تحول يافته بود و پيامبر درصدد 

. استها رنگي ندار و طشت رسواييشان از بام افتاده  كه ديگر حناي اين قبيل تهمت
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. شود شمرده مي! »علمن ي مِبكذَأَ«: دانان  بقول عربها اين قبيل گزارشها نزد تاريخ

  !.دروغتر از سراب: يعني 
نضير  دربارة تسليم بنيابن اسحق و طبري و ابن سيدالنّاس و ديگر مورخان 

  : نويسند  مي

»لُأَسوا رأَ���� اهللاِولَس جلِن ييهم وكُ يفهِمائِن دِ علَنَّلي أَم ع هم ما حتِلَم 
 و تاريخ طبري، 191، ص 2سيرة ابن هشام، ج . (»لَعفَ، فَةَلقَ الحالّم إِهِموالِن أَ مِلُبِاإلِ

  )49، ص 2األثر، ج   و عيون554، ص 2ج 
 درخواست كردند كه آنها را تبعيد كند و از ريختن �نضير از رسول خدا بني«: يعني 

اي كه شتر آنها را حمل كند، از  ، بشرط آنكه اموال آنان تا اندازهخونشان خودداري ورزد
  .» هم پذيرفت و اينكار را انجام داد�رسول خداآنِ ايشان باشد مگر سالح جنگ، 

ابن سعد در كتاب طبقات . 1واقدي نيز شبيه همين مضمون را آورده است
شد و آنها پذيرفتند و آنچه نضير ابالغ   به بني� خود پيامبريپيشنهاد از سو نويسداين مي

  :  گزارش نموده بدينصورت آمده است �از قول رسول خدا

  2.»وده اليتِلَزَنَ، فَةَلقَ الحالّ إِلُبِ اإلِتِلَم ماحم وكُماؤُم دِكُلَنها ووا مِجخرُاُ«
شدن مصون است و نيز  از دژهاي خود بيرون آييد، خونهاي شما از ريخته«: يعني 
 شما باشد مگر اسلحة جنگي، يهوديان قبول نِاي كه شتر بردارد از آ هر اندازهاموالتان 

  .»كردند و از دژها پايين آمدند

_________________________________________________________________________ 
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شود، پيامبر مستقيماً با خود يهوديان وارد مذاكره شده،  در اينجا چنانكه مالحظه مي
نه از شفاعت و وساطت كسي سخني بميان آمده و نه از تصرّف تمام ثروت يهود ذكري 

  : اند   ابن اسحق و طبري نوشتهآن است كهجالب . فته استر

 قُلِنطَي فَهِعيرِ بهرِلي ظَ عهعضَي فَ ،هِ بابِجافِن نِه عيتَ بمهدِم ينه مِلُج الرَّكانَفَ«
  1!.»هِبِ

نة خويش را از چهار چوبِ باالي انضير چنان بودند كه مردي از ايشان خ بني«: يعني 
  !»افتاد رد و سپس درِ خانه را بر پشت شتر خود بار كرده و براه ميك در، ويران مي

خورد ودر  نگار، اندوه مال يهوديان را مي دانم چرا جناب سيره  نمي!تفصيلبا اين 

  !دهد؟ اين باره بيش از اندازه حساسيت بخرج مي

� ’’’’ ÎÎ ÎÎûûûû rr rr&&&& ΝΝΝΝ ÍÍ ÍÍκκκκ ÍÍ ÍÍ5555θθθθ èè èè==== èè èè%%%% íí ííÚÚÚÚ tt tt���� ¨¨ ¨¨ΒΒΒΒ ÇÇ ÇÇΠΠΠΠ rr rr&&&& (( ((#### þþ þþθθθθ çç çç////$$$$ ss ss???? öö öö‘‘‘‘ $$ $$#### ÷÷ ÷÷ΠΠΠΠ rr rr&&&& šš ššχχχχθθθθ èè èèùùùù$$$$ ss ssƒƒƒƒ ss ss†††† ββββ rr rr&&&& yy yy####‹‹‹‹ ÏÏ ÏÏtttt ss ss†††† ªª ªª!!!! $$ $$#### öö ööΝΝΝΝ ÍÍ ÍÍκκκκ öö ööCCCC nn nn==== tt ttãããã 

………… ãã ãã&&&& èè èè!!!!θθθθ ßß ßß™™™™ uu uu‘‘‘‘ uu uuρρρρ 44 44 öö öö≅≅≅≅ tt tt//// yy yy7777 ÍÍ ÍÍ×××× ¯¯ ¯¯≈≈≈≈ ss ss9999 '' ''ρρρρ éé éé&&&& ãã ããΝΝΝΝ èè èèδδδδ šš ššχχχχθθθθ ßß ßßϑϑϑϑ ÎÎ ÎÎ====≈≈≈≈ ©© ©©àààà9999 $$   )50 :نور (  �2 ####$$
 تا هر چه زودتر وامي را كه به  به يهوديان مهلت داد�شگفت آنكه پيامبر اسالم

  : نويسد  واقدي مي. لمانان داده بودند بگيرند و ايشان را از اينكار منع نكردمس

. واعضَوا ولُجع تَ اهللاِسولُ رقالَ فَلي آجالٍ إِاسِي النّلَ عوناًينا د لَنَّوا إِقالُفَ«
  دينارٍ مأةُ وشرونَ عِيرٍضَ ح بنِيدِسي اُلَ عقيقِي الحبِ أَ بنِامِلّ سعٍبي رافِ ألَِكانَفَ
  3!.»لَضَ مافَلَبطَ و أَ ديناراًمانينَ ثَهِ مالِأسِ رخذِلي أَوا عحصالَ فَةٍنَلي سإِ

_________________________________________________________________________ 
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رسول . گفتند ما تا سرآمدي معين از مردم طلبكاريم) نضير بني(يهوديان : يعني 
ع يهودي، صد و بيست أبي رافِ. و حسابتان را تسويه نماييد شتاب كنيد:  فرمود �خدا

اين مقدار را به هشتاد دينار نقد كه . ير طلب داشتضَيد بن حسدينار تا مدت يسكال از اُ
  !.»زائد صرفنظر نمود)  دينار40(ه كرد و از اصل وامش بود مصالح

بدين ترتيب، يهودي رباخوار در اين تبعيد چندان زياني نكرد، بنابراين اشك 
  !ريختن براي او چه سودي دارد؟ تمساح

ه نياز به د آورفشرَعب بن أَكَشدن   سال دربارة كشته23آنچه نويسندة  : رابعاً

  !بدست ندهد» نمايي مظلوم«توضيح دارد تا دستاويزي براي 
نضير پيوند  كعب بن اشرف، يهودي مالداري بود كه از ناحية مادرش با قبيلة بني

پرستان مكّه بلحاظ  اين مرد از يكسو همپيمان پيامبر بود و از سوي ديگر با بت. داشت
فت تا مشركان آنجا را ربا وجود اين، پس از جنگ بدر به مكّه . ديانت پيوندي نداشت

ن اب! ها را در دلهايشان بجوش آورد خود بر ضد پيامبر اسالم بشوراند و كينهبا اشعار 

 دنشِ ي و اهللاِولِسلي ر عضرِّح يلَع جو«: اند  اسحق و طبري دربارة او نوشته
كرد و شعرها  مردم را بر ضد رسول خدا به جنگ تشويق مي«: يعني . »1شعاراألَ

ود تا مهاي مشركان سجده ن دي منافقي بود كه در برابر بتاين مرد همان يهو. »سرود مي
 �و به جنگ با رسول خدا!  است�آنها باور كنند كه آئينشان برتر از دين محمد

ور شوند آنها را ياري خواهد  او به مشركان وعده داد كه اگر به مدينه حمله. 2بشتابند

 قَلَ انطَفِشرَ األَ بنَعب كَنَّأَ« :  بن ابي جهل آورده كهةكرمعِقول عبدالرّزاق از . كرد
_________________________________________________________________________ 
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 و هوغزُن يم أَهرَم أَ و����يبِي النَّلَم عهجاشَستَا، فَيشٍرَ قُارِفّن كُ مِكينَشرِي المالَ
كعب بن اشرف بسوي مشركان قريش رهسپار شد و «: يعني . »1مكُعا منّم إِه لَقالَ

د كه وارد جنگ با او شوند و بدانها گفت نمو آنانرا بر ضد پيامبر برانگيخت و سفارش
  !»با شما هستيم) يهوديان(كه ما 

نزد وي ةهلَونائِباَنويسند چون  در ناپاكي اين مرد، همين بس كه واقدي و ديگران مي

خواهيم مقداري خرما از تو بخريم و كااليي را نزدت  آمد و گفت كه من و دوستانم مي
  : گرو بگذاريم، پاسخ داد 

گذاريد،  چه چيزي را نزد من گرو مي«! ؟»2مكُساء نِم و كُبناءوني، أَنُرها تَماذفَ«

  !؟»دهيد آيا پسران و زنانتان را گرو مي
نويسد كعب به  ابن هشام در كتاب سيرة نبوي همين واقعه را گزارش نموده و مي

  : ابونائله گفت 

: ابونائله پاسخ داد ! دهيد  ميآيا زنانتان را به من گروگان! ؟»مكُساءوني نِنُرهتَأَ«

چگونه «: يعني ! ؟»مهرُعطَ و أَبثرِ يهلِ أَبشَ أَنت أَنا وساء نِكنُره نَيفكَ«

زنانمان را به تو سپاريم با آنكه از همة اهل يثرب خوشگذرانتري و بيش از همه به خود 
  !.؟»زني عطر مي

آيا پسرانتان را به من ! ؟»3مكُبناءأَ نونَرهتَأَ«: دوباره كعب با پرورويي پرسيد 

  !دهيد؟ گروگان مي

_________________________________________________________________________ 
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اين مرد ناپاك، پس از آنكه مشركان مكّه را به جنگ با پيامبر تحريض كرد به مدينه 
ابن ! روي آورد، آنهم سرود در مورد زنان مردم! بازگشت و به جاي سكوت، به سرود

  : نويسد  اسحق مي

»رجكَع فِشرَ األَ بنُعبشَ فَةَنَدي المبساءِنِ بِبمينَسلِ المتّ ح1.»مي آذاه  
كعب بن اشرف به مدينه برگشت و دربارة زنان مسلمين اشعار عاشقانه «: يعني 

  .»داد و با اينكار مردم مسلمان را آزار مي! سرود مي
  !آري، گل بود به سبزه نيز آراسته شد

 مأُ« كعب را دربارة و عاشقانهاي از اشعار زشت   نمونهدر تاريخ طبري و ديگر آثار،
  .كنيم اند كه ما از بازگفتن آنها صرفنظر مي آورده» هثَضل بنت حارِالفَ

 ولَس ردعاه«: و اين، همان كعب بن اشرف بود كه بقول جابر بن عبداهللا انصاري 
 را بر ضد او با پيامبر پيمان بسته بود كه نه كسي«! »هلَقاتِالي ويهِلَ ععينَن الي أَ����اهللاِ

  !»ياري دهد و نه خود به جنگ پيامبر آيد
است پيمان چنين كسي كه از اهل كتاب به مشركان متمايل گرديد و در كنار  معلوم

پرستان را براي  ها به خاك افتاد و بت دشمنان محارب پيامبر قرار گرفت و در برابر بت

ران رسول درآن جنگ كشته  برانگيخت تا جاييكه هفتاد نفر از بهترين ياحدجنگ اُ

او عالوه بر آنكه نزد پيامبر اسالم مهدورالدم شناخته شد، به . شدند، اعتباري نداشت

  :  از تورات آمده است تثنيه نيز محكوم به مرگ بود چنانكه در سفر توراتفتواي 

_________________________________________________________________________ 
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ار ناشايست ه خدايت، كوهمردي يا زني پيدا شود كه در نظر ي... اگر در ميان تو «
آن مرد يا ...  كند و رفته خدايان غير را عبادت كرده سجده نمايد موده ازعهد او تجاوزن

  )سفر تثنيه، باب هفدهم. (»زن را با سنگها سنگسار كن تا بميرند

  :  دربارة كعب فرمود � آمده كه پيامبرهريزو در گزارش موسي بن عقبه از 

»بِنَعلَد استَ؟ قَفِشرَ األَ أبنِنِنا مِلَ نم عتِدا ونا وجائِهرَد خَ قَنا، ولي  إِج
  ماكانَثِخبلي أَ عمدِ قَم، ثُكذلِ بِ اهللاُينِرَخبد أَقَنا، وتالِلي قِم عهعمجأَ فَيشٍرَقُ
قَن تَ أَيشاًرَ قُرُظِنتَيدفَم لَقاتِينا معثُ» مهرَ قَمءر اهللاولُس ����ِلَ علَنزِ ما أُمينَسلِي الم 

  1.»فيهِ
كيست كه در برابر كعب بن اشرف از ما دفاع كند؟ او آشكارا به دشمني «: يعني 

 و –وهجو ما مسلمانان پرداخت و بسوي قريش رفته و آنانرا بر جنگ بر ما گرد آورد 
 سپس در ناپاكترين راهي كه از قريش انتظار داشت گام –خداوند مرا از اينكار آگاه كرد 

. ه قرار گذاشت پيشقدم شده به همراه آنان به پيكار با ما روي آوردنهاد بدين معني ك
هاي مشركان نازل   آيتي را كه دربارة گرايش كعب ويارانش به بت�آنگاه رسول خدا

  .»شده بود، بر مسلمانان خواند
كند چرا بودن كعب چيزي نبود كه پيامبر اسالم آنرا پنهان دارد يا انكار  پس، محكوم
آمد كه درصدد تهية سپاه براي يورش   رسمي و كافر حربي بشمار ميكه كعب، دشمن

از همين رو چون برادر رضاعي و مسلمان خودش وي را . به مسلمانان بر آمده بود
  :  آشكارا اعالم نمود �كشت، يهوديان بنزد پيامبر آمدند و رسول خدا
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  1.»يف السه لَ كانَالّم إِنكُ مِدحل هذا أَفعم يلَ«
پيمايد مگر آنكه با شمشير روبرو خواهد  هيچيك از شما راه كعب را نمي«: ني يع
  .»شد

شكني نموده و بدون دليل بر ضد همپيمانان خود سپاه  آري، جنگ افزوزاني كه پيمان
گردآورند و امنّيت عمومي رابه خطر افكنند از ديدگاه قرآن و تورات وعقل و انصاف 

كند لذا  پوشي نمي نظر اين حكم، اباء ندارد و آنرا پردهاند و اسالم از  محكوم به مرگ
اي رسمي، امضاء  نامه  يهوديان را فراخواند تا پيمان�نويسد كه پيامبر اكرم واقدي مي

  : كنند كه شيوة كعب بن اشرف را در پيش نگيرند و راه او را نسپرند 

»دعاهم رلي أَ إِ���� اهللاِولُسكتُن يبينَ بتاباًم كِهنتَ يتَكَ، فَلي ما فيهِ إِونَهوا ب
ينَبهم وينَ بتَتاباَ كِه حتفي دارِذقِ الع 2.»ث الحارِنتِ بِةِملَ ر  

اي ميان آنان بنويسد  را دعوت كرد كه عهدنامه) بزرگان يهود (�پيامبر خدا«: يعني 
 – درخت خرما  زير�اي ميان خودشان و پيامبر نامه تا بمفاد آن پايبند شوند، آنها پيمان

  .» نوشتند–در خانة رمله دختر حارث 
اينك اگر . نضير خود به زشتي كار كعب اعتراف نمودند بدين صورت، يهوديان بني

نضير را  شكني بني تر از آش شده و درصدد برآمده تا پيمان  سال كاسة داغ23نويسندة 
نضير با كعب،   بنيدراين صورت بايد بپذيرد كه! شدن كعب بن اشرف بگذارد بپاي كشته

همدست و متّحد بودند و ناگزير الزمست كه قبول كند خيات را يهوديان آغاز كردند و 
اي كه قبالً خودشان امضاء كردند  نامه قانون اساسي مدينه را آنها شكستند و بر طبق پيمان

قريظه و  محكوم به مرگ بودند زيرا در كتب سيره آمده است كه يهوديان قبيلة بني
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نوشتند مبني بر آنكه اگر بر ضد  اي قينقاع نزد پيامبر آمدند و عهدنامه نضير و بني بني
مسلمانان بطور خصمانه يا مسلّحانه اقدام كنند خونشان هدر رود و اموالشان مصادره 

م ه دينُودِهليلِ«: قيد شده بود كه » عهد موادعه«بعالوه در قانون اساسي مدينه يا . 1شود
لِودينُنَميسلِلم هواليهِم مالّم، إِهِسِنفُ أَم و لَن ظَممثِ أَ ونَّإِ فَمهنَالّ إِغُوتِ الي فسه...« .
  )322، ص 2 و سيرة ابن كثير، ج 501، ص 1سيرة ابن هشام، ج (

اند، در اين حكم همپيمانان  يهود بر كيش خود و مسلمانان بر كيش خويش«: يعني 
ورزد كه در اين صورت ) خيانت( كسيكه ستم كند و گناه يهود و خودشان برابرند مگر

  !»...كسي جز خود را به هالكت نخواهد افكند
ضير را به قتلگاه فرستد يا ن  بجاي آنكه بني�با وجود همة اينها، پيامبر بزرگوار اسالم

اموالشان را مصادره كند، دستور داد تا به محلّي ديگر كوچ كنند و تنها از همسايگيِ وي 
توان گفت كه اين دستور، حكمي ستمگرانه و دور از مروت  آيا انصافاً مي. ور شوندد

كه پيش از وصول به قدرت، از نرمش و ماليمت سخن ! از نازكدالنند بسياري! بود؟
آيا پيامبرِ ! سازند آوردن حكومت از كُشته، پشته مي گويند ولي پس از فراچنگ مي

نگونه كرامت و ماليمت نشان داد، در خور سرزنش دي كه در مرحلة عمل نيز بدانارجم
  !و مالمت است؟

سناتور بدفرجامي كه خود شاهد بسياري از جنايتها در دوران تاريك گذشته ! شگفتا
داده، اينك از خشونت و  بود و همواره با تقويت رژيم، به ستمگريهاي آن مشروعيت مي

  !گويد قساوت پيامبر سخن مي

  مكُجسِرِال بِ أَأَزتا اشمنَلوبقُ
  

  !؟اسِ النّبِطيلي أَم عنتُعماذا طَ  
  

  هاي خون به ساغر سركشند باده
  

  جامة نازكدالن بر سر كشند  
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  آتش بيداد بر هر در زنند
  

  !ها بر دادِ پيغمبر زنند طعنه  
  

  با پليدي عمرخود را سركنند
  

  1!ر كنند أطهها بر احمدِ عيب  
  

 دو تن از مسلمانان، چند درخت خرما را بفرمان رسول نضير باري، در محاصرة بني
پرست بر اين كار خرده گرفتند كه چنين عملي، فساد در زمين  يهوديانِ مال. خدا بريدند
) يعني همپيمانان خود(البتّه بمذاق حضرات، تير و نيزه بسوي مسلمانان ! شود شمرده مي

ن ريختن، فساد در زمين ار و روي ايشسافكدن و آب جوشان از باالي دژها بر 
با ! آمد گرديد ولي بريدن چند درخت خرما از بزرگترين گناهان بشمار مي محسوب نمي

گرفتن جنگ   خونريزي و پايان  براي قطع– چنانكه خواهد آمد –اينكه عمل مزبور 
خويش با !  سال نيز در كتاب مستطاب23! انصاف نويسندة خوش. بوقوع پيوست
اد ي! األرض آب و تاب از اين فساد فيدهد و با  مدردي نشان مينضير ه يهوديان بني

و از لشكريان ! زند كند و شگفت آنكه با كمال وقاحت به صحراي كربال گريز مي مي
شايد برخي از خوانندگان ! نمايد يزيد كه آب را بر خاندان گرامي پيامبر بستند دفاع مي

ه سختي باور كنند ولي اين شما و اين  آيند و آنرا ب محترم از اين عدم تناسب بشگفت
  : نويسد   سال، وي چنين مي23بيانات نويسندة 

محاصره، طوالني شد به حدي كه پيغمبر ترسيد مسلمانان مطابق طبع ناپايدار و [
از اين رو دستور داد (!!) نااستوار قومي از محاصرة آنان خسته شوند و به خانه برگردند

نخل چون شتر و گوسفند، ثروت اساسي و منبع (!!)  آتش زنندالنضير را تا نخلستان بني
النضير بلند شد و بر محمد بانگ زدند  ارتزاق عرب است بهمين دليل فرياد اعتراض بني

كني  تو كه خود را مردي مصلح ميداني و مردم را از ويراني و تباهي و فساد منع مي: 
بري؟ اما  مربخش را از بين ميزني و موجودهاي ث چرا دست بدينكار غيرانساني مي

 سورة حشر ر انازل كرده 5-4-3هاي  محمد دست از آن كار نكشيد و در جواب آنها آيه
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ولوال أن كتب اهللا «(!!) و بر آنها خواند تا اقدام خويش را موجه و مشروع جلوه دهد
ا اهللا و ذلك بانهم شاقو. عليهم الجالء لعذبهم في الدنيا و لهم في اآلخرة عذاب النار

ما قطعتم من لينة أو تركتموها قائمة علي . يشاق اهللا فان اهللا شديد القاب رسوله و من
اگر بر آنها ترك ديار نوشته نشده بود، دراين  «=أصولها فبإذن اهللا و ليخزي الفاسقين 

اگر شما نخلي را قطع كنيد يا . شدند و در آن جهان هم در آتشند جهان دچار عذاب مي
ولي قطع آن براي مجازات (!!) كند نگاه داريدخداوند شما را مخير مي پايآنرا سر 

... مجاز و مشروع است(!!) اي  يعني براي رسيدن به مقصود، هر وسيله» فاسقان است
 هجري هم لشگريان كوفه آب را بر نوادة 61پس خيلي تعجب آور نبود اگر در سال 

بن علي را به تسليم مجبور  حسين او و حتّي بر زنان و اطفال وي بستند تا خود
  ) سال23 از كتاب 151 و 150صفحة  (](!!).كنند

توانسته دشمني  تا مي! قنويس محقّ در اين چند سطرِ آكنده از توهين و تهمت، سيره
ده و خيانت خود را در  و خاندان ارجمند او نشان دا�خود را با پيامبر بزرگوار اسالم
  :  است با اينكه گزارش تاريخ به اثبات رسانده

پيغمبر ترسيد «: نويسد كه   آنچه دربارة ترس پيامبر از ناپايداري مسلمانان مياوالً،

مسلمانان مطابق طبع ناپايدار و نااستوار قومي از محاصرة آنان خسته شوند و بخانه 
گوييِ خُنكي است كه خودش در دو صفحة پيشين، آنرا نقض كرده و  غيب! »برگردند

اكنون آنها بجاي ... رفت براي يهوديان اين قضيه زنگِ خطري بشمار مي [:نويسد  مي
آوردند،  اي كه در گذشته غالباً به استخدام خود درمي مايه اثر و بي أوس و خزرجِ بي

اند كه زير لواء محمد در آمده و بدين ترتيب صف  مواجه با أوس و خزرجي شده

  )148صفحة ]. (پديد آمده است بنام اسالم در برابر آنان محكم و مصممي

كه از مهاجر و انصار تشكيل يافته بود، با » صف محكم و مصممي«ر واضحست پ
شد بويژه كه اين محاصره، آن اندازه كه  چند روز محاصرة يهوديان از هم گسسته نمي
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بعالوه پيش از . كنندگان سختي نداشت براي يهوديان ناگوار و سخت بود، براي محاصره
عاقبت پس : [قينقاع نيز در برابر مسلمين مقاومت نموده بودند و بقول نويسنده  ياين، بن

را از يهوديان ! ها  مقاومتاين گونهبنابراين، مسلمين ]. 1قينقاع تسليم شدند  روز بني15از 
) هم(النضير   روز بني20پس از : [نگار  پيشه، انتظار داشتند چنانكه باعتراف سيره خيانت

يعني فاصلة اين دو مقاومت چند روزي بيش نبود و كسي را به نااميدي ! ]2تسليم شدند
كند، زاييدة اوهام خود او است  پس، آن بيم وترسي كه نويسنده ياد مي. و ناتواني نكشاند

خوي ناپايدارِ «اي يافته بودند و  چرا كه مهاجرين و انصار با گرايش به پيامبر، حيات تازه
 337ر راه خدا مبدل شده بود از اين رو نويسنده در صفحة به صبر و استقامت د» قومي

 مسلمين، و تهاون و سستي رشادت و شجاعتجنگ بدررا : [نويسد  از كتابش مي

  ].قريش به پيروزي رسانيد
 بدر بودند كه محاصرة عو اين، همان رزمندگان محكم و مصمم و رشيد و شجا

  !نضير را برعهده داشتند يهوديان بني

دستور داد تا نخلستان «: آنچه نويسنده گزارش نموده مبني بر آنكه پيامبر :  ثانياً

سازد  اي از قرآن مجيد كه خود، آنرا بگواهي آورده نمي با آيه! »النضير را آتش بزنند بني

 كردند و بعضي قطعاز درختان را  زيرا در آية مزبور تصريح شده كه مسلمانان برخي

زدن نخلستان در ميان نيست چنانكه در   وجه سخن از آتشديگر را واگذاشتند و به هيچ

 كنيد يا آنرا قطعاگر شما نخلي را «: نويسد   مغلوط خودش از آية شريفه ميةترجم

البتّه . » براي فاسقان استقطع آنكند ولي  سرپاي نگاهداريد خداوند شما را مخير مي
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...) اگر(جملة شرطيه مفهوم آيه را دگرگون ساخته وآنرا بصورت ! مترجم توانا
  : برگردانده، در حاليكه اصل آيه بدين صورت آمده است 
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رديد، اينكار به اجازة خدا بود هر خرما بني را كه بريديد يا آنرا پا برجاي رها ك«

  .»و براي آن صورت پذيرفت كه عصيانگران را به خواري كشد
كند كه جنگاوران درختي را قطع كنند يا  البتّه در حال جنگ، چندان تفاوت نمي

بسوزانند و از اين رو مانعي ندارد كه فرض كنيم مسلمانان يكي دو درخت را نيز آتش 
گر رزمندگان مسلمان، سراسر نخلستان را به آتش كشيده زده باشند ولي واضحت كه ا

ماند تا قرآن بگويد شما برخي از درختان را قطع  بودند، در آن صورت درختي باقي نمي
  !كرديد و برخي ديگر را بر جاي گذاشتيد

. اما دليل قطع درختان، در آية قرآن به اشاره آمده و نياز به مرجع ديگري ندارد
دادند و بهترين راه براي   ماندن در كنار مدينه، جنگ را ادامه مييهوديان به اميد

جلوگيري از ادامة جنگ همان بود كه بفهمند اقامت در آن منطقه به صالح ايشان نيست 
. كردند ميسر بود و اينكار، با قطع چند درخت خرما كه از آنها استفاده و ارتزاق مي

ديان دانستند كه ديگر جاي ماندن در محلّ همينكه درختان را به زمين انداختند، يهو
ما آماده هستيم اين ناحيه را ي و سرافكندگي پيام فرستادند كه مزبور نيست و با خوار

سپس چند روز مهلت يافتند تا طلب خود را از مردم وصول كنند آنگاه اثاثية ! ترك كنيم
  .خويش را بهمراه برداشتند وعازم خيبر و ديگر نواحي شدند

براي بريدن يا سوزاندن چند درخت در برابر قطع جنگ ! نويس نازكدل انم سيرهد نمي
الي دنيا گاهي براي توسعة قَدانند كه ع اما همه مي! و خونريزي، چه ارزشي قائل است؟
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كنند چه رسد به جلوگيري از كشتار و  درختان را قطع مي... راهها يا بناي ساختمانها 
  !خونريزي

ي حفظ كيان و نظام جامعه، انسانهاي مجرم را به زندان خردمندان جهان برا
كشند و كسي آنان را مورد اعتراض  مي) در برابر جناياتشان(افكنند و گاهي آنها را  مي

تا ! كنيد و براي انسان ارزشي قائل نيستيد دهد كه شما در زمين خدا، فساد مي قرار نمي
  . بردارندندرخت را از مياچه رسد به آنكه براي توقّف جنگ و آدمكشي، چند 

شود و اگر قرار باشد كه  برند سنجيده مي اي كه آدميان از آن مي ارزش درخت با بهره
ثمرتر  ند درخت خرما پرچبريدن درختانِ خرما به كشتار انسانها خاتمه دهد آيا قطع 

  !است يا بجاي گذاشتن آنها براي خرماچيدن؟
 يهوديان اعتراف نمودند، بركندن درختان را  همانطور كه�آري، پيامبر ارجمند اسالم

 ولي نه در 1تباهي در زمين دانسته و حتّي درخت كاري را نوعي عبادت شمرده است
و اين حكمي ! باتات بايد فداي انسان گردد نه انسان فداي نَشرائط غيرعادي، كه نَب
  . برآنند–! نويس جديد  جز يهوديان قديم و سيره–است كه جملة عقالء 

اما محمد دست از آن كار نكشيد و در «: نويسد  نگار كه مي اين سخن سيره : الثاًث

نازل كرده و بر آنها خواند تا اقدام خويش را  سورة حشر را 5-4-3هاي  جواب آنها آيه
 بگونة شگفتي برخورد دارد زيرا در اينجا شبا سخنان ديگر! »موجه و مشروع جلوه دهد

! سازي و فريبكاري بوده است  نوعي صحنه� وحي محمديخواهد وانمود كند كه مي
: كند   را بدين صورت توصيف مي�از كتابش، وحيِ پيامبر اضع ديگروباآنكه در م

_________________________________________________________________________ 
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حالت وحي، حالت خاصي است و فروغي كه در آن حال بر ذهن پيغمبر [
  1.]تابيد غير ازمطالب عادي زندگاني است مي

ان توجه اينست كه حالتي غيرعادي،  شنيدني و شايهنكت[: نويسد  باز مي
اده د شد، گوئي جهدي شديد ودروني روي مي هنگام وحي بر حضرت كاري مي

  2.]است
گفته است   حضرت محمد به آنچه ميماًمسلّ[: گويد   مي�دربارة صداقت پيامبر

  3.]دانسته است ايمان داشته و آنرا وحي خداوندي مي
ق و صراحت و امانت رسول در آيات راست است، دالئل صد[: نويسد  باز مي

  4.]قرآني زياد است
 آنها را يك نوع مگر آنكه همه[: نويسد  و به مناسبت داستان غرانيق مي

اين احتمال با صداقت و استقامت و امانتي كه از ... سازي فرض كنيم  صحنه
  5.]محمد معروف است قدري مغايرت دارد
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چگونه به خود حق داده تا پيامبر خدا ! گفتار با وجود اين اعترافات، نويسندة پريشان
 اين گونهكند، آنهم بخاطر چند درخت خرما، آيا  گر و فريبكار قلمداد را مردي حيله

  آيد؟ سري خود او بشمار نمي ورزي يا گيج گفتن، بيش از هر چيز نشانة غرض سخن

خش از كتاب ترين ب نمودار زشت!  با عمل يزيديان�برابرشمردن كار پيامبر : رابعاً

 فرمود تا چند �آزرم لختي نيانديشيده كه اگر پيامبر خدا نويس بي ه سير.  سال است23
 خود را لدرخت را قطع كنند، نتيجة اين كار آن بود كه يهوديان را اجازه داد تا اموا

 �دياري ديگر كوچ كنند، ولي قطع آب از خاندان پيامبر بردارند و در كمال سالمت به
ها   براي آن بود كه سد مقاومت را بشكنند تا مردان را بكُشند و خيمه�ينسح و ياران

ند و زنان و كودكان را به اسارت برند، نه آنكه اجازه دهند تا خاندان را به آتش كش
نگار  آيا اين دو نتيجه، بنظر جناب سيره! پيامبر آزادانه به سرزميني ديگر رهسپار شوند

  يكسان بوده است؟ 

� تَلْه لُي الظُّوِتَسمات16 : رعد(  �1 ور النّ و(  
تاب ساخت؟ و كدام  گناه را از تشنگي بي قطع چند درخت خرما، كدام كودك بي

اي كه در كتابش قيافة  آور نيست نويسنده اسارت را براي زنان يهود ببار آورد؟ آيا شرم

ر نبود اگر آو پس خيلي تعجب«: دوستي به خود گرفته بنويسد   و انسان!اومانيستي
 خود او وحتّي بر زنان و ن كوفه آب را بر نواده هجري هم لشگريا61در سال 

  !!.»اطفال وي بستند تا حسين بن علي را به تسليم مجبور كنند

 بن معاويةهمين كه سپاه » فّينصِ«در جنگ : اند  شنيدني است كه مورخان نوشته
 بن أبي عليبر سپاهيان امام  بر آب دست يافتند، به دستور وي آب را أبي سفيان

_________________________________________________________________________ 
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 به � بستند و از سقايت آنان جلوگيري كردند، گروهي از سپاه علي����طالب

 بر ياران معاويه حمله برده و آب را در اختيار گرفتند اما ر نخعيشتَمالك اَهمراهي 

  : فرمان امام به ايشان رسيد كه 

  الماءِينَم و بهينَوا بلّم و خَكُرِسكَوا إلي عع ارجِم وكُتَ حاج الماءِنَوا مِذُخُ«
  1.»مهِلمِم و ظُهِغيِبم بِكُرَصد نَ قَ اهللاَإنَّفَ

باندازة نياز خود از آب برداريد و به لشكر خويش بازگرديد و ميان دشمن و «: يعني 
  .»آب را بازگذاريد كه بخاطر تجاوز و ستم آنان، خداوند شما را بر ايشان ياري كرد

 سال ادعا كرد كه پيروان راستين اسالم، 23توان مانند نويسندة   آيا ميبا وجود اين،

گرفتند  به هر كار غير انساني   بهره مي!اي هر وسيلهبراي رسيدن به هدف خود از 

  زدند؟ دست مي
ه آب را اين بود ك! ، هنرشان�آري، يزيديان در برابر عفو و بزرگواري خاندان پيامبر

ها را به آتش  بكشند و خيمه) قيلسلم بن عمچون (ي را رانبر كودكان ببندند و اسي

اما پيامبر اسالم و خاندان او بگواهي تاريخ تا آنجا كه ممكن بود عفو و كرم را از . كشند
  .دشمن جنايتكار دريغ نداشتند

  !ببين تفاوت ره از كجا است تا بكجا؟

  :  چه نيكو گفته �از زبان آل رسول اهللا) يصيص بحمعروف بن (سعيد بن محمد 

كانَكنا فَلَمالع نّ مِفوجِا سةًي  
  

  حبطَ أَمالد بِم سالَكتُلَا مملَفَ  
  

واألُتلَم قَلتُلَّح غَ    ما طالَساري ودعِسري نَ األَنِونا عصفَ ونَفح  
_________________________________________________________________________ 
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  ناينَ بتفاوا التَّ هذَمكُسبحفَ
  

  !حنضَ يذي فيهِالَّ بِ إناءٍلُّو كُ  
  

  عفو است كه در دولت ما تحفة جان است
  

  !در دولت تو، خون همه جا آب روان است  
  

  كشتارِ اسيران بخيال تو صواب است
  

  مرا نص كتاب است» فو العذِخُ«دستورِ   
  

  اين بس كه زمن عفو ز تو كينه عيان است
  

  1!از كوزه همان برون تراود كه در آن است  
  

خاورشناسان  مانند برخي از –نويس تازه  ف است كه سيرهبسيار ماية شگفتي و تأس
بيند و همه را يكسان و همانند  هاي زشت و زيباي تاريخ را نمي  اين صحنه–مغرض 

  ! شمرد مي

� öö öö≅≅≅≅ yy yyδδδδ ““““ ÈÈ ÈÈθθθθ tt ttGGGG óó óó¡¡¡¡ oo oo„„„„ 44 44‘‘‘‘ yy yyϑϑϑϑ ôô ôôãããã FF FF{{{{ $$ $$#### çç çç����++++ ÅÅ ÅÅÁÁÁÁ tt tt7777 øø øø9999 $$ $$#### uu uuρρρρ �2  ) 16 :رعد(  
  

  هيظَرَقُ درگيري پيامبر با بني

قريظه   با يهوديان بني�يارويي پيامبر اسالمنضير كه بگذريم به رو از ماجراي بني
نويس تازه، از تحريف تاريخ و تفسير  كنيم كه سيره دراينجا نيز مالحظه مي. رسيم مي

قريظه با مشاهدة فرجامي كه براي قبائل  يهوديان بني! گزارشها، كوتاهي نورزيده است
نت به مسلمين األصول بايد عبرت گرفته و درصدد خيا ديگر يهودي پيش آمد، علي

برنيامده باشند ولي متأسفانه چنين نشد زيرا آنها در خالل فرصتي كه پيدا كردند، در 
  . ورزيدندتاي مهيب بر ضد مسلمانان شرك توطئه

 –قريظه با اينكه قبال قول داده بودند تا با دشمنان مسلمين همكاري نكنند  آري، بني
 به وسوسه افتادند و سرانجام به – وگرنه ماية هالك خود را فراهم خواهند ساخت

  .پوشي نبود دست زدند خيانتي بزرگ كه قابل چشم
_________________________________________________________________________ 

  .ويسنده كتاب استترجمه اشعار عربي به شعر پارسي از ن -1
  !آيا كور و بينا برابرند؟ -2



 خيانت در گزارش تاريخخيانت در گزارش تاريخخيانت در گزارش تاريخخيانت در گزارش تاريخ

 

206206206206

نضير پس از دورشدن  ش خيانت ايشان را از اينجا بايد آغاز كرد كه يهوديان بنيرگزا

ي بن يح خاموشي نگرفتند و گروهي از رؤساي آنان چون خيبراز مدينه و ورود به 
 رأبوعامِ به همراهي يسة بن قَوذَيق و هقَة بن حوذَيق و هقَة بن أبي حنانَب و كِخطَأَ

 د به نبر�و دوازده تن ديگر رهسپار مكّه شدند تا قريش را بر ضد پيامبر اسالم
  .برانگيزند و جنگي بزرگ برپا كنند

بنا به گزاش مورخان، اين گروه پس از آنكه قريش را آمادة كارزار ساختند و قول 

  . رفتند و با ايشان نيز پيمان همياري بستندفانطَغَدادند بسوي طائفة همكاري به آنها 

  : نويسند  ابن اسحق و طبري مي

يالن،  بن عيسِن قَ مِفانَطَوا غَي جاؤُتّ حودٍه من يرُفَ النَّك أولئِجرَ خَمثُ«
 نَّ و أَيهِلَم عهع مونَونُكُيم سهنَّم أَهروخب أَ و���� اهللاِسولِ رم إلي حربِوهعدفَ
  . م فيهِهعوا معماجتَك، فَلي ذلِم عوهعد تاب قَيشاًرَقُ

  .ربٍ ح بنُفيانُها أبوسد و قائِت قريشجرَخَفَ
رَ خَوو قائِفانُطَت غَج دها عصنٍ حِ بنُةُينَي ... ني فَفي بةزار.  

  .ةرَّم نيفي ب ... وفٍ ع بنُثُو الحارِ
  1.»عشجن أَ مِهِومِن قَ مِهعفي من تاب ... ةٍيلَخَ زنُ برُسعو مِ

 بيرون رفتند و رهسپار قبيلة غطفان) ازنزد أبوسفيان(سپس اين دسته يهوديان «: يعني 
 دعوت كردند و به آنان خبر دادند كه خود در �شدند و آنها را به جنگ با رسول خدا

ود و قريش نيز در اين راه از آنها پيروي اين رزم بر ضد پيامبر، به همراهشان خواهند ب

_________________________________________________________________________ 
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آنگاه سپاه قريش به رهبري . قبيلة غطفان با يهوديان در آن مورد همراه شدند. كند مي
أبحركت كرد) بسوي مدينه(فيان بن حرب وس .و سپاه غطفان به رهبري عصن ه بن حِينَي

ني فَاز قبيلة بو سپاهي از پيروان مِ. ه، عزم مدينه نمودزارسعة از ميان طائفة يلَخَر بن ز
  .»ع حركت كردشجوي يعني أَ

هفتصد مرد جنگي نيز به تحريك يهوديان، با لشكر   بايملَس بنيبگفتة واقدي، سپاه 

 رزمنده، آهنگ نبرد با پيامبر كردند ده هزار نفرقريش همراه شد بطوريكه روي هم رفته 

  1.و به سوي مدينه براه افتادند
ين سپاه بزرگ نزديك مدينه رسيد، بيم و وحشت بر دلهاي منافقان افتاد هنگامي كه ا

و چون پيامبر و يارانِ با ايمانش بقصد رويارويي با دشمن بيرون آمدند، كساني كه از 
چنانكه ! خواستند  رخصت بازگشت به مدينه مي�اي نداشتند از رسول خدا ايمان بهره

  : خوانيم  در قرآن مجيد مي

� øø øøŒŒŒŒ ÎÎ ÎÎ)))) uu uuρρρρ MMMM ss ss9999$$$$ ss ss%%%% ×× ××ππππ xx xx���� ÍÍ ÍÍ←←←← !! !!$$$$ ©© ©©ÛÛÛÛ öö ööΝΝΝΝ åå ååκκκκ ÷÷ ÷÷]]]] ÏÏ ÏÏ ii iiΒΒΒΒ ŸŸ ŸŸ≅≅≅≅ ÷÷ ÷÷δδδδ rr rr'''' ¯¯ ¯¯≈≈≈≈ tt ttƒƒƒƒ zz zz>>>> ÎÎ ÎÎ���� øø øøYYYY tt ttƒƒƒƒ ŸŸ ŸŸωωωω tt ttΠΠΠΠ$$$$ ss ss)))) ãã ããΒΒΒΒ öö öö//// ää ää3333 ss ss9999 (( ((####θθθθ ãã ããèèèè ÅÅ ÅÅ____ öö öö‘‘‘‘ $$ $$$$$$ ss ssùùùù 44 44 
ãã ããββββ ÉÉ ÉÉ‹‹‹‹ øø øø↔↔↔↔ tt ttGGGG óó óó¡¡¡¡ oo oo„„„„ uu uuρρρρ ×× ××,,,,ƒƒƒƒ ÌÌ ÌÌ���� ss ssùùùù ãã ããΝΝΝΝ åå ååκκκκ ÷÷ ÷÷]]]] ÏÏ ÏÏ ii iiΒΒΒΒ ¢¢ ¢¢ ÉÉ ÉÉ<<<< ¨¨ ¨¨ΖΖΖΖ9999 $$ $$#### tt ttββββθθθθ ää ää9999θθθθ àà àà)))) tt ttƒƒƒƒ ¨¨ ¨¨ββββ ÎÎ ÎÎ)))) $$$$ uu uuΖΖΖΖ ss ss????θθθθ ãã ãã‹‹‹‹ çç çç//// ×× ××οοοο uu uu‘‘‘‘ öö ööθθθθ tt ttãããã $$$$ tt ttΒΒΒΒ uu uuρρρρ }} }}‘‘‘‘ ÏÏ ÏÏδδδδ >> >>οοοο uu uu‘‘‘‘ öö ööθθθθ yy yyèèèè ÎÎ ÎÎ//// (( (( 

ββββ ÎÎ ÎÎ)))) tt ttββββρρρρ ßß ßß‰‰‰‰ƒƒƒƒ ÌÌ ÌÌ���� ãã ããƒƒƒƒ �� ��ωωωω ÎÎ ÎÎ)))) #### YY YY‘‘‘‘#### tt tt���� ÏÏ ÏÏùùùù �  ) 13 :احزاب(  
اي اهل يثرب شما را : گفتند  ي از منافقان ميهنگامي را بياد آوريد كه گروه«

خواستند،  اي از آنان از پيامبر اجازه مي ودسته! ماندن نيست، پس بازگرديد جاي
حِفاظ نبود، ايشان جز  هاي آنها بي خانه! حِفاظ است هاي ما بي گفتند كه خانه مي

  .!»فرار نيتي نداشتند

_________________________________________________________________________ 

  .444 و 443، ص 1المغازي، ج  -1
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كنار مدينه فرود آمده بودند و پرستِ عرب در  در چنين احوالي كه احزابِ بت
رفت كه قتل عام سختي  ، و بيم مي1گفتند دل نيز بر ضد پيامبر سخن مي منافقانِ بيمار

پيمان  قريظه خيانت نموده و با سپاه دشمن هم پيش آيد، خبر رسيد كه يهوديان بني
  !اند شده

مزبور را  بدون تحقيق، خبر �اند كه رسول خدا واقدي و ابن هشام و طبري نوشته

عد بن س و سپس، اموير بن عبزنپذيرفت، بگزراش واقدي، پيامبر ابتدا پسر عمة خود 
معاذ و سعد بن عو اُةباد سقريظه فرستاد  را براي پژوهش بسوي بنييرضَيد بن ح .

عاذ كه رئيس قبيلة بويژه گزينش سعد بن م. انتخاب اين افراد، بسيار بجا و شايسته بود
قريظه همپيمان بود، بسيار  شد و از روزگار پيش از اسالم با يهوديان بني مرده ميأوس ش

قريظه رهسپار شدند و از آنان دربارة  سه تن به سوي دژهاي بنياين . نمود مناسب مي

 رئيس بني قريظه، با كمال دسعب بن أَكَ. پيماني كه با پيامبر داشتند سؤال كردند

  !ن پيامبر اسالم را يكطرفه نقص كرده استشرمي اعالم نمود كه پيما بي
  : نويسد كعب گفت  واقدي مي

  2!»هِعلِ نَبالِقِ، لِبالَا القِ هذَعتطَما قَ كَهعتُطَد قَقَ«
من آن پيمان را چنان قطع كردم كه اين بند را پاره نمودم و آن، بند كفشش «: يعني 

  !.»بود

_________________________________________________________________________ 

$$$$ �: گفتند  كند كه به ديگران مي چنانكه قرآن كريم از ايشان گزارش مي -1 ¨¨ ¨¨ΒΒΒΒ $$$$ tt ttΡΡΡΡ yy yy‰‰‰‰ tt ttãããã uu uuρρρρ ªª ªª!!!! $$ $$#### ÿÿ ÿÿ………… ãã ãã&&&& èè èè!!!!θθθθ ßß ßß™™™™ uu uu‘‘‘‘ uu uuρρρρ �� ��ωωωω ÎÎ ÎÎ)))) 

#### YY YY‘‘‘‘ρρρρ áá ááOOOO ää ääîîîî �)  خدا و رسولش جز فريب چيزي به ما وعده ندادند«: يعني ) 12: أحزاب«.!  
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 �جايي رساند كه به رسول خدابسپس به سعد بن معاذ دشنام دادم و زشتگويي را 
  1.نيز جسارت كرد

در اين شرائط، كار بر مسلمانان سخت شد زيرا از يكسو ده هزار مرد مسلّح در 
پشت خندق آمادة يورش به مسلمين بودند، و از سوي ديگر يهوديان در داخل مدينه نيز 

پاشي و   سممنافقان هم از. شمشيرهاي خود را براي كشتار مسلمانان تيز كرده بودند
قرآن كريم از اين صحنة خطرناك چنين ياد ! ورزيدند ها كوتاهي نمي تضعيف روحيه

  : كند  مي

� øø øøŒŒŒŒ ÎÎ ÎÎ)))) ΝΝΝΝ ää ää....ρρρρ ââ ââ !! !!$$$$ yy yy____  ÏÏ ÏÏ ii iiΒΒΒΒ öö ööΝΝΝΝ ää ää3333 ÏÏ ÏÏ%%%% öö ööθθθθ ss ssùùùù ôô ôô ÏÏ ÏÏΒΒΒΒ uu uuρρρρ ŸŸ ŸŸ≅≅≅≅ xx xx���� óó óó™™™™ rr rr&&&& öö ööΝΝΝΝ ää ää3333ΖΖΖΖ ÏÏ ÏÏΒΒΒΒ øø øøŒŒŒŒ ÎÎ ÎÎ)))) uu uuρρρρ ÏÏ ÏÏMMMM xx xxîîîî#### yy yy———— ãã ãã����≈≈≈≈ || ||ÁÁÁÁ öö öö//// FF FF{{{{ $$ $$#### 

ÏÏ ÏÏMMMM tt ttóóóó nn nn==== tt tt//// uu uuρρρρ ÛÛ ÛÛUUUUθθθθ èè èè==== àà àà)))) øø øø9999 $$ $$#### tt tt���� ÅÅ ÅÅ____$$$$ oo ooΨΨΨΨ yy yyssss øø øø9999 $$ $$#### tt ttββββθθθθ ‘‘ ‘‘ΖΖΖΖ ÝÝ ÝÝàààà ss ss???? uu uuρρρρ «« ««!!!! $$ $$$$$$ ÎÎ ÎÎ//// OO OO$$$$ tt ttΡΡΡΡθθθθ ãã ããΖΖΖΖ —— ——àààà9999 $$ $$#### ∩∩∩∩⊇⊇⊇⊇⊃⊃⊃⊃∪∪∪∪ yy yy7777 ÏÏ ÏÏ9999$$$$ uu uuΖΖΖΖ èè èèδδδδ uu uu’’’’ ÍÍ ÍÍ???? çç ççGGGG öö öö//// $$ $$#### 

šš ššχχχχθθθθ ãã ããΖΖΖΖ ÏÏ ÏÏΒΒΒΒ ÷÷ ÷÷σσσσ ßß ßßϑϑϑϑ øø øø9999 $$ $$#### (( ((####θθθθ ää ää9999 ÌÌ ÌÌ““““ øø øø9999 ãã ãã———— uu uuρρρρ ZZ ZZωωωω#### tt tt““““ øø øø9999 ÎÎ ÎÎ———— #### YY YY‰‰‰‰ƒƒƒƒ ÏÏ ÏÏ‰‰‰‰ xx xx©©©© �  ) 11-10 :احزاب(  
هنگامي را بياد آوريد كه دشمنان از باال و پايين بسوي شما آمدند و زماني كه «

. ها خيره گشت و دلها به گلوگاهها رسيد و به خدا گمانهاي گوناگون برديد ديده
  .»ش افتادند و به سختي تكان داده شدنددر آنجا مؤمنان به آزماي

گيرند كه شبانه به مسلمانان حمله كنند و به  قريظه تصميم مي در همين احوال، بني
فرستند تا هزار  ب را بنزد قريش ميي بن أخطَيبا اين تصميم ح. اصطالح، شبيخون بزنند

  2.راهي كنندفان با آنان در اين شبيخون هممرد از ايشان و هزارتن از قبيلة غط
 مسلمين ابتدا يك گروه ده نفري ازمردان دلير ببگزارش واقدي، يهوديان براي ارعا

اي از مسلمانان  آيند ولي با عده پيش مي» قيعب«گزينند، اين دسته تا نزديك  خود را برمي
  1.شوند و پس از ساعتي درگيري و تيراندازي باز مي گردند روبرو مي

_________________________________________________________________________ 

  .572، ص 2و طبري، ج . 222، ص 2و ابن هشام، ج . 458، ص 1المغازي، ج  -1
  .460، ص 1المغازي، ج  -2
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  : گفت  كرد، مي ر، چون از جنگ أحزاب ياد ميأبوبك: نويسد  واقدي مي

  ويشٍرَن قُنا مِوفِن خَ مِدشَة أَيظَرَني قُن ب مِةِدينَالم بِيارِري الذَّلَفنا عد خِقَلَ«
  2!»فانطَغَ

ترسيديم تا از  قريظه بيشتر مي خود در مدينه، از بني) و زنان(ما براي كودكان «: يعني 
  !»قريش و غطفان

ي مسلماناني كه با آنها پيمان همياري و حمايت داشتند در ديان خيانتكار براآري، يهو
  !خطرناكترين شرائط زندگي چنين وضعي پيش آورده بودند

در : [نويسد  ميكند و  قريظه تصريح مي  سال نيز به خيانت يهود بني23نويسندة 
 پيوستن  مدينه كه كار بر مسلمانان دشوار شده بود و خطرجنگ خندق و محاصره

گرفت مسلمان  الوقوع بود و هرگاه صورت مي قريظه به مهاجمان مكّه امري ممكن بني
ترديد دچار شكست قطعي شده و به احتمال قوي بكلّي كار، تباه شده و نهضت  بي

ياري بنا بود آنها از داخل به : [نويسد  باز مي) 176صفحة ...]. (رفت محمدي از بين مي
با وجود اين، مانند برخي از ]. 3محاصره كرده بودند بشتابندقريشيان كه مدينه را 

عقيده دارد كه الزم بود پيامبر اسالم پس از پيروزي، در ! خاورشناسان مزدور و نازكدل

مورد (!!) بايستي[: نويسد  رفتار كند چنانكه مي! با اين يهوديان بزرگوار! كمال احترام
  4!]رأفت يا الأقل مداراي محمد قرار گيرند

                                                                                                                                                    

  .462، ص 1المغازي، ج  -1
  .460، ص 1المغازي، ج  -2
  . سال23 از كتاب 151صفحه  -3
  . سال23 از كتاب 126 فحه -4
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به يهود  پيامبر اسالم وظيفه داشت كه آنها را رها سازد تا! آري، بنظر حضرات
نضير ملحق شوند و دوباره مشركان عرب را گرد آورند و بر ضد  قينقاع و بني بني

اي، منطقي و  آيا انصافاً چنين عقيده!  افكنندگر بشورانند و اهل مدينه را بكام ممسلمانان
  صحيح است؟

پسندد، پس جا  يد، رفتار عادالنة پيامبر اسالم را با يهوديان خائن نمينويس جد سيره
قريظه چه رفتاري پيش گرفت و آنگاه   با بني�دارد نخست مالحظه كنيم كه پيامبر

  .نگار را در ترازوي خرد بسنجيم داوري سيره
ادثة ح«دانند كه در نبرد أحزاب، تنها يك  كار دارند مي و كسانيكه با تاريخ اسالم سر

توانست مسلمانان را از كشتار هولناكي كه در انتظارشان بود نجات دهد و  مي» نظير كم
شگفتا كه آن حادثه بفرمان خدا رخداد و طوفاني سخت برخاست و ديگهاي قريشيان را 

د و خاك صحرا را در چشمانشان فرو برد نهاي آنان را از جاي برك واژگونه كرد و خيمه
  : خوانيم   ميچنانكه در قرآن كريم

� $$$$ pp ppκκκκ šš šš‰‰‰‰ rr rr'''' ¯¯ ¯¯≈≈≈≈ tt ttƒƒƒƒ tt tt ÏÏ ÏÏ%%%% ©© ©©!!!! $$ $$#### (( ((####θθθθ ãã ããΖΖΖΖ tt ttΒΒΒΒ#### uu uu (( ((####ρρρρ ãã ãã���� ää ää.... øø øøŒŒŒŒ $$ $$#### ss ssππππ yy yyϑϑϑϑ ÷÷ ÷÷èèèè ÏÏ ÏÏΡΡΡΡ «« ««!!!! $$ $$#### öö öö//// ää ää3333 øø øø‹‹‹‹ nn nn==== tt ttææææ øø øøŒŒŒŒ ÎÎ ÎÎ)))) öö ööΝΝΝΝ ää ää3333 øø øø???? uu uu !! !!%%%% yy yy`̀̀̀ ×× ××ŠŠŠŠθθθθ ãã ããΖΖΖΖ ãã ãã____ 

$$$$ uu uuΖΖΖΖ ùù ùù==== yy yy™™™™ öö öö‘‘‘‘ rr rr'''' ss ssùùùù öö ööΝΝΝΝ ÍÍ ÍÍκκκκ öö ööCCCC nn nn==== tt ttãããã $$$$ \\ \\tttt†††† ÍÍ ÍÍ‘‘‘‘ #### YY YYŠŠŠŠθθθθ ãã ããΖΖΖΖ ãã ãã____ uu uuρρρρ öö ööΝΝΝΝ ©© ©©9999 $$$$ yy yyδδδδ ÷÷ ÷÷ρρρρ tt tt���� ss ss???? 44 44 tt ttββββ%%%% ŸŸ ŸŸ2222 uu uuρρρρ ªª ªª!!!! $$ $$#### $$$$ yy yyϑϑϑϑ ÎÎ ÎÎ//// tt ttββββθθθθ èè èè==== yy yyϑϑϑϑ ÷÷ ÷÷èèèè ss ss???? 

#### ·· ··����++++ ÅÅ ÅÅÁÁÁÁ tt tt//// �  ) 9 :أحزاب(  
نعمت خداي را بر خود بياد آريد كه چون ايد،  اي كساني كه ايمان آورده«

و سپاهياني را كه تُندبادي بر ايشان فرستاديم . سپاهياني بسوي شما آمدند
  .»...كنيد بينا است نديديد گسيل داشتيم و خدا بدانچه مي

: و گفت  آمده � بنزد پيامبروديم بن مسععنُفان بنام طَدر اين ميان، مردي از قبيلة غَ

خبرند، پس مرا به هر  ام و قومم از اين ماجري بي من به اسالم گرويده! اي پيامبر خدا
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م ومي لَ قَنَّ إِ ومتسلَد أَي قَنّإِ!  اهللاِولَسيا ر«! پسندي فرمان ده خدمتي كه مي
علَيسالمي فَإِوا بِمما شِرني بِم1.»ئت  

 در چنان شرائطي آوردن اين مرد در آن احوال نيز از شگفتيهاي تقدير بود زيرا اسالم
خاست و نه مسلمانان از چيرگي و  نه كسي از مشركان دربارة اسالم به پژوهش برمي

  .قدرتي برخوردار بودند كه شكوه آنان ماية جلب و جذب كسي شود
مسلمانِ نامبرده داوطلب شد تا در اتحاد خائنانة يهود و قريش رخنه افكند و آنان را 

وي به يهوديان پيشنهاد كرد كه براي اطمينان به . نسبت به يكديگر نامطمئن سازد
همكاري قريش، از آنها گروگان بخواهند و به قريش سپرد كه از نيرنگ يهود و سازش 

از حسن تقدير، تدبير او مؤثّر افتاد و كارش بر وفق مراد به !  بترسند�آنها با محمد
.  همكاري بازايستادندانجام رسيد چنانكه قريش و يهود به يكديگر مظنون شدند و از

 كه � كه از خندق گذر كرده بود بدست عليدبدومرو بن ععضمناً پهلوان قريش، 

  .گذرانيد، از پاي درآمد سالهاي جواني را مي
اين حوادث كه روي هم رفته از نوادر امور بود سبب شد كه قريشيان و ديگر 

از اينكه ناپايداري ايشان در مهاجمان بارهاي خود را بر اشتران نهادند و بدون پروا 
چنين احوالي ماية رسوايي و سرافكندگي آنان نزد اقوام عرب خواهد گرديد، بسوي ديار 

  !خود براه افتادند
  : آري، بقول قرآن مجيد 

� ’’’’ ss ss∀∀∀∀ xx xx.... uu uuρρρρ ªª ªª!!!! $$ $$#### tt tt ÏÏ ÏÏΖΖΖΖ ÏÏ ÏÏΒΒΒΒ ÷÷ ÷÷σσσσ ßß ßßϑϑϑϑ øø øø9999 $$ $$#### tt ttΑΑΑΑ$$$$ tt ttFFFF ÉÉ ÉÉ)))) øø øø9999 $$   )25 :أحزاب (  � ####$$
  .!»خدا جنگ را از مؤمنان كفايت نمود«

_________________________________________________________________________ 
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قريظه  ان دوران محاصره كه براي پيامبر خبر آوردند يهوديان بنينكه در همشگفت آ
 بگواهي أسناد �عهد خود را شكستند و با قريشيان پيمان بستند، پيامبر بزرگ اسالم

 و به مسلمانان اميدفتح كوه استوار و محكم بود ، همانند دورانهاي گذشته چونتاريخي

اي گروه  = هِونِع و اهللاِصرِنَ بِمينَسلِ المرَعشَروا يا مبشِأَ«: داد كه  ر ميو نويد ظف

 495، ص 1به مغازي واقدي، ج !. (»مسلمانان، شما را به ياري وكمك خداوند مژده باد
چنانكه )  نگاه كنيد572، ص 2 و تاريخ طبري، ج 222، ص 2هشام، ج  سيرة ابن و

و ! 1گفت ن سخن ميبهنگام حفر خندق، از پيروزي مسلمانان بر ايران و روم شرقي و يم
حوادث، ترين  ي و تأييد رباني كه پيامبر را در سهمناكناين نبود مگر به الهام رحما

داشت و قلب و وجدانش را نسبت به آينده روشن و تابنده  آهنين و استوار مي
  .ساخت مي

پرست از پيرامون مدينه دور شدند، پيامبر  باري، همينكه قريش و ديگر قبائل بت
يهوديان خيانتگر، . قريظه حركت كنند تور داد تا مسلمانان بسوي دژهاي بني دس�اسالم

 بنا –آنها ! بجاي آنكه كساني را بفرستند و از پيامبر پوزش بخواهند، آمادة جنگ شدند
هاي خود نسبت به   از فراز قلعه–نويسان   و سيرهنبه گزارش واقدي و ديگر مورخا

دادند و مسلمان را سخت آزرده و  شت مي و همسران او دشنامهاي ز�رسول خدا

تا آنجا كه مسلمين در ! )2هزواج و أَِ���� اهللاولَس رونَمشتُوا يكانُ(ساختند  خشمناك مي

شمشير در ميان ما و شما ! = »3مكُينَ بنا وينَ بيفالس«: برآوردند  پاسخ ايشان بانگ

_________________________________________________________________________ 

  . از بخش نخستينِ همين كتاب رجوع كنيد141براي ديدن مدارك اين موضوع به صفحه  -1
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ر محاصره گرفتند تا سرانجام، هاي ايشان را د  روز قلعه25و آنگاه ! حكم خواهد كرد
  .يهوديان به زانو درآمدند

قريظه پيمان و  كه از روزگار پيش از اسالم با بني» أوس«در اين هنگام قبيلة مسلمانِ 
قريظه تخفيفي دهد   آمدند و درخواست كردند تا دركيفر بني�پيوند داشتند، بنزد پيامبر

ناكي را در چه زمان حساسي براي قريظه چه خطر سهم  البتّه توجه داريم كه بني–
 قبيلة أوس را نااميد نساخته و � با اين همه، پيامبر بزرگوار–مسلمين پيش آورده بودند 

  : بدانها فرمود 

  1.»منكُ مِلٌجم ر فيهِمحكُن ي أَوسِ األَرَعشَ يا مونَرضَال تَأَ«
تان دربارة شويد كه مردي از ميان خود اي گروه أوس آيا خشنود نمي«: يعني 

  .؟»قريظه داوري كند بني
  .آري، راضي هستيم: همه گفتند 

) رئيس شما(اين داوري را به سعد بن معاذ . »2عاذ مبنِعدِلي س إِكذلِفَ«: فرمود 

  .واگذاردم
وقتي  [!نويسد  سال كجدلي و بدبيني خود را پنهان نساخته مي23در اينجا نويسندة 

من يكي از رؤساي أوس را در اين كار :  پيغمبر فرمود قريظه شفاعت كردند آنها از بني
م قرار كَسپس سعد بن معاذ را ح. كنم هرچه او گفت بدان عمل خواهم كرد حكَم مي

  )152صفحة ]!. (قريظه دلي پرخون دارد دانست سعد بن معاذ از بني داد چه مي
 و با دشنامي كه قريظه رفاقت و دوستي داشت دانيم كه سعد بن معاذ سالها با بني مي

از برخي شنيد ممكن نبود فورا كمر به قتل همة آنان بندد از اينرو خود يهوديان به 
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 وي را به داوري برگزيند بنا به �حكميت او راضي بودند و پيش از آنكه رسول خدا

 كمِلي ح علُنزِ نَدمحيا م«: روايت ابن هشام و طبري وديگران، پيشنهاد كردند كه 
بنِ عدِسيعني . »1عاذ م :»د ما بر حو اين . »شويم كم سعد بن معاذ تسليم مياي محم

كم ح: [نويسد  نويس تازه نيز از اعتراف بدان ناگزير شده و مي است كه سيره چيزي

زيرا هر دو طرف به داوري سعد شود كرد؟  ظالمانه بود ولي چه مي) سعد بن معاذ(
  )152 صفحة]. (بن معاذ گردن نهاده بودند

قريظه، كه پيمان  سعد را براي داوري آوردند و او حكم كرد تا مردان جنجگوي بني
شكستند و مدينه را بخطر افكندند و سپس با مسلمانان جنگيدند، كشته شوند ولي زنان 

آنها بر طبق قانون جنگ در اختيار و سرپرستي . و كودكان را از اين حكم معاف نمود
  .كليفشان معين شودمسلمين قرار گرفتند تا ت

 آنرا � سال، داوري سعد بن معاذ را ظالمانه شمرده است اما پيامبر اسالم23نويسندة 
ما كه مسلمان هستيم قضاوت دربارة حكم سعد روشن  براي. حكمي بيدادگرانه نشمرد

طرف بنگريم كه سعد بن معاذ در اين  خواهيم از ديدگاه يك ناظر بي است ولي اينك مي
قريظه  ه خطا پيمود يا عادالنه داوري نمود؟ دالئلي كه بر ضد جنگجويان بنيقضاوت، را

  : وجود داشته به قرار ذيل است 

ني، تعهد نموده بودند كه اگر با دشمنان مسلمين كش اين گروه پيش از پيمان : اوالً

. همراهي كنند و مدينه را به خطر افكنند خونشان هدر رفته و اموالشان مصادره گردد
 قّحِ در اجراي اين حكم م�ش گيرند، پيامبر پذيرفتند كه اگر راه خيانت در پيآنها خود
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السيره ! (»مهِموالِ أَخذِ أَم ويهِرارِ ذَبيِ سم وهِمائِ دِفكِن س مِلٍّ في حِهنَّإِ«: است 

  ) و ديگر آثار175، ص 1النبويه اثر زيني دحالن، ج 

نت دست زدند كه مدينه در محاصرة دشمن قرار قريظه هنگامي به خيا بني: ثانياً 

آنها در چنين وضعي، آهنگ شبيخون به مسلمانان كردند و يك گروه ده نفري و . داشت
دانيم كه خيانت و سازشكاري با دشمن،  و ما مي. پيشتاز از ايشان نيز وارد عمل شدند

تر  فري سختآيد و كي شكنيِ عادي، بشمار مي  جرمي بزرگتر از پيماندر زمان جنگ

به ) چه قديم و چه جديد(دارد و مرتكبين به اينكار در تمام دادگاههاي نظامي جهان 
  .شوند وهيچ قانونگذاري اين حكم را ظالمانه نشمرده است مرگ محكوم مي

دهد كه اگر قومي، روش   دستور مي»تورات«كتاب آسماني يهود يعني  : ثالثاً

 هيثنِفر تَسِمحكوم به مرگ خواهند بود، چنانكه در قريظه را با يهوديان پيش گيرند  بني
و . چون به شهري نزديك آيي تا با آن جنگ نمايي آنرا براي صلح ندا كن«: خوانيم  مي

ها را براي تو بگشايد آنگاه تمامي قومي كه در آن  اگر ترا جواب صلح بدهد و دروازه

 تو صلح نكرده با تو جنگ و اگر با.  دهند و ترا خدمت نمايندهجزييافت شوند بتو 

جميع ه خدايت آنرا بدست تو بسپارد وه و چون يمحاصره كننمايند پس آنان را 
 ليكن زنان و اطفال و بهائم و آنچه در شهر باشد. كشذكورانش را بدم شمشير ب

بنابراين حكم، سعد بن معاذ حق . »1ج ببرا غنيمتش را براي خود به تارييعني تمام
يعني در حقيقت، حكم كتاب مقدس (ويان يهود را به مرگ محكوم كند داشت تا جنگج

پرستان در جنگ خندق، از مدينه  زيرا پس از آنكه بت) خودشان را بر آنها جاري سازد
يظه فرستاد و يهوديان بجاي قر  يارانش را به سوي دژهاي بني�دور شدند پيامبر اسالم
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عالم جنگ به مسلمانان خودداري او از ل از ايشان، به ناسزاگويي پرداختند استقبا
ة شكني يهود، به همين شيو بار نيز بهنگام خبرآوردن از پيمان نكردند چنانكه نخستين

قريظه فرستادگان پيامبر را كه دعوت به صلح و وفاي به عهد  يعني بني. ناپسند عمل شد
  .كردند جز با دشنامهاي زشت واعالم جنگ پاسخ ندادند مي

اي به  سفيان رهبر سپاه مشركين، چون خواست از مدينه دور شود نامهابو : رابعاً

 وما ينّم مِكُلَم فَنكُرجع عن نَإِفَ« نوشت و ضمن آن تهديد كرد كه �پيامبر اسالم
گرديم ولي روزي  بازمي) به مكّه(ما اگر اينك «: يعني ! »1ءسا النِّفيهِ رُبقَ تُدٍح أُومِيكَ

ي ما براي شما پيش خواهد آمد كه گريبان زنان در آنروز دريده همچون روز اُحد از سو
قريظه را آزاد كنند تا به  توانستند بني با توجه به اين تهديد، مسلمانان نمي! »شدخواهد 

 و اين بار، همگي را ساير يهوديان ملحق شوند و به همراه قريش بر مدينه يورش آورند
د آنان را در مدينه سكونت دهند تا اگر مشركان توانستن و همچنين نمي! به قتل رسانند

لذا هيچ ! قريظه خيانت را از سر گيرند دوباره يورش آوردند و بدرون شهر راه يافتند، بني
جوي يهود، براي مسلمانان وجود  شكستن سپاه كينه اي جز درهم راه خردپسند و عادالنه

  .نداشت
ربازانِ جنگجوي يهود را به مرگ داد تا س اينها دالئلي بود كه به سعد اجازه مي

 تا آنجا كه ممكن بود �كرد ولي در مرحلة عمل، پيامبر خداچنين   محكوم كند و او هم
هشام، چند تن از يهودياني كه به  اغماض دريغ ننمودند چنانكه به گزارش ابناز عفو و 

را مورد عفو  ةفاعرِ مردي بنام �  نيز رسول اكرم2نشان دادند، آزاد شدند اسالم گرايش
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 دٍمحم بِردِالأَغ«:  كه به ياران خود گفته بود عديمرو بن سعهمچنين، . 1قرار داد
، و نيز جواناني كه در 2شدن درامان ماند ، از كشته»زنم هرگز به محمد نيرنگ نمي» «داًبأَ

مام خانوادة  و نيز ت3 از سوي پيامبر بخشوده شدنديظِرَ قُةيطِعآستانة بلوغ بودد مانند 

مردان جنجگو و و تنها. 4گشته اموالشان را به آنها بازپس دادند زاد آير بن باطابِز 

البته چنانكه ديديم اينكار هم بنا بر حكم كسي بود كه . مدندمحارب، از پاي درآ
قريظه خود، به داوري او راضي شدند و قضاوت را به وي واگذاردند و رسول  بني
 و از جمله، سيره(اما دليل مخالفان . ه هيچ وجه دخالت نداشت درصدور حكم ب�اكرم

قريظه از ياري  بني«: گويند  قريظه، تنها همين است كه مي بر تبرئة بني) نويس تازه
أبوسفيان سرباز زده بودند و بهمين جهت، جنگ به سود مسلمين پايان يافته بود و بدان 

 از 176صفحة !. (»اي محمد قرار گيرنديا الاقل مدار(!!) مناسبت بايستي مورد رأفت 
  ) سال23كتاب 

زيرا ! اي است كه بصورت دليل ذكر شده اين دليل، حقّاً موجه نيست بلكه شبهه

، اعتماد آنان سعوديم بن معنُقريظه به خواست خود از جنگ بازنايستادند بلكه چون  بني

پيشتازان ايشان چنانكه را از قريش قطع كرد، از ادامه جنگ صرفنظر نمودند وگرنه 
 23شگفت آنكه نويسندة . گذشت، بر مسلمانان شبيخون زدند ولي كاري از پيش نبردند

با ) سعودم بن معينُ(اين شخص «: نويسد   و ميسال به اين حقيقت اعتراف نمودند
يهودان، دوستي پابرجا و با قرشيان نيز حسن رابطه داشت و هر دو طرف، او را از 
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پنداشتند، به پاشيدن تخم نفاق پرداخت و دو طرف را به يكديگر  مد ميمخالفان مح
  1!.»بدگمان ساخت

قريظه از پيكار با مسلمين پشيمان شده بودند، چرا پس از بازگشت  بعالوه، اگر بني
رده و اعالم جنگ با و و همسرانش روي آ�گويي نسبت به رسول خدا قريش، به دشنام

  !مشغول شدند؟مسلمانان كردند و به پيكار 
. بنابراين، هيچ دليلي وجود ندارد كه ثابت كند حكم سعد، دور از عدالت بوده است

ن بشري و كتاب آسماني و مصلحت اجتماعي، حكم مزبور را ستمگرانه وهيچ قان
  .شمرد نمي

دهد  شويم كه نشان مي قريظه، با گزارش شگفتي روبرو مي در پايان ماجراي بني
شويد و اين فصل را با  دست از تحريف تاريخ نمي! ادت مألوف سالبه ع23نويسندة 

  : نويسد  ، وي چنين مي!برد نويسي به پايان مي نمايشي از سوء نيت در كار سيره
 بود كه تا هنگام مرگ نزد عايشه 2القرظي يك زن را نيز گردن زدند و آن زن حسن«

روئي و خنده به سوي قتلگاه  ادههنگاميكه نام او را بردند با گش. كرد نشسته و گفتگو مي
(!!). »قريظه سنگي پرتاب كرده بود جرمش اين بود كه هنگام محاصرة كوي بني. رفت

  ) سال23 از كتاب 152صفحة (
جرم توان باور كرد كه پيامبر بزرگوار اسالم فرمان داده باشد زني را به  راستي مي

!  چنين فرماني داده�پيامبر! بكشند؟ آري بنابر گزارش نويسندة امين! پرتاب يك سنگ
سنگ مزبور، سنگ : گويد  تاريخ مي. اي ديگر است اما گزارش تاريخ به گونه

 افكند و خلّاد بن سويد بر سر شي بود كه آن زن يهودي به تحريك شوهردست آسياب
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. زن جنايتكار را بكشند تا قصاص كنند و  نيز دستور داد�او را كشت و رسول خدا

  ! از كجا است تا بكجا؟ها، رشببين تفاوت گزا
ن د بِالّلي خَحا عالرَّتِ حرَتي طَ الَّي هِو«: نويسد  ابن هشام دربارة زن يهودي مي

سلَتَقَيد، فَو1.»ته  
اين زن همان كسي بود كه سنگ آسياب را بر سر خلّاد بن سويد افكند و او «: يعني 

  .»را مقتول ساخت
: گفت  د كه وي به جرم خود اعتراف نموده ونويس زن مزبور مي واقدي از قول

  2!.»ماتم فَنه مِلٍج رأس رختدشَ فَدٍمح مصحابِلي أَ عحي ريتلَدفَ«

من سنگ آسيابي بر ياران محمد افكندم و سر مردي از ايشان را شكستم و «: يعني 
  !.»او مرد

ايشان، نيز ماجرا را به همين  و ابن اثير و ابن كثير و جز 3ديگر مورخان مانند طبري
مدرك و مأخذي براي ادعاي ! عجبا كه نويسندة صادق أمين. اند صورت گزارش نموده

نيز نشان نداده تا مبادا پژوهشگران، گزارش ناقص و أبتر وي را در آنجا تا به آخر  خود
  !حقّاً كه آفرين بر اين تردستي. بخوانند و كارش به رسوايي انجامد

» سخت دل«پيامبر بزرگوار را مردي ! خواهد بزور تحريف نويسي كه مي هباري، سير
و مثالً اين حادثة ! سپارد هاي فراوان او را به بوتة فراموشي مي جلوه دهد البتّه گذشت

زني يهودي از ساكنان خيبر، به آهنگ : بيند كه  عاطفي و پرشكوه را در تاريخ نمي
اي از آنرا   لقمه�ه آورد و چون رسول خدا گوشت برياني را هدي�كردن پيامبر مسموم
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زن گناهكار به جرم خود اعتراف كرد و . آلوده شده است ست كه به زهرنبدهان نهاد، دا
  : گفت كه 

  !.»رخبيس فَاًيبِ نَن كانَ إِ، ونه مِحترَ استَكاًلِ من كانَ إِلتقُفَ«

آسايم و اگر پيامبر  شرّ او ميپادشاه است از ) محمد(پيش خود گفتم كه اگر «: يعني 
  !.»كند است، خدايش او را آگاه مي

  : اند  ابن هشام و طبري و ديگران در پي اين سخن آورده

  1.»���� اهللاِولُسنها ر عزجاوتَفَ«
  .درود خداوند بر او باد! پيامبر خدا، از آن زن درگذشت

  
  

_________________________________________________________________________ 

  .15، ص 3 و تاريخ طبري، ج 338، ص 2سيره ابن هشام، ج  -1



 

  

  

  

  

  

4  
  

  جهش بسوي قدرت

  
  پس از� نشان دهد پيامبر اسالمآن است كه سال در اين فصل بر 23نويسندة 

هجرت به مدينه، با سرعت بسوي قدرت گام برداشت و مسلمانان را براي تشكيل 
فانه، ولي متأس. دولتِ نوبنيادي كه حافظ منافع و مدافع حقوق ايشان باشد رهبري نمود

روغسازي از راه بدبيني و د نويس تازه اين حركت مترقّي و شكوهمند تاريخي را سيره
اي در اين  الم در دوران مدينه واژگونه شده و پيامبر تازهسنمايد كه گويي ا چنان مي

گويي افتاده و  و بهنگام اثبات اين مدعا، ناگزير در دام تناقض! مرحله ظهور كرده است
بعالوه در اين فصل، نويسنده به بازگفتن . رويدادهاي تاريخي را دگرگون ساخته است

  .تابد نيز پرداخته و از تكرار مكرّرات روي برنميخود سخنان گذشتة 
 جانب – باعتبار آنچه پيش ازاين گذشت –كوشيم تا در پاسخ وي  بنابراين، ما مي

هايي كه قبالً ياد شده، خاطر  ايجاز و اختصار را رعايت كنيم و با پرگويي در زمينه
  .خوانندگان را به ماللت نبريم

  : كند  ا بدين صورت آغاز مي ر سال، فصل حاضر23نويسندة 
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شود كه دولتي در شرف  از سير حوادث ده سالة اول هجرت، به خوبي احساس مي[
نبوت سيزده سالة مكّه از صورت وعظ و پند، ترساندن مردم از روز جزا . تأسيس است

آيد كه ناچار بايد بر مردم  بصورت دستگاهي در مي(!!) و تشويق به نيكي خارج شده
براي رسيدن به اين هدف، (!!) كند و خواه ناخواه آئين جديد را بر آنها بقبوالندحكومت 

هرچند منافي مقام روحانيت و مغاير (!!) زدن مجاز است به هر وسيله وتدبيري دست
  )155صفحة ](!!). (شأن كسي باشدكه دعوي ارشاد و هدايت دارد

كند زيرا  حكايت مي! ده نويسنبه نظر ما موضوعي كه مطرح شده از رؤيتِ معكوسِ
بنابر شواهد انكارناپذير تاريخي، پيامبر در مدينه هرگز از هدفهاي دوران مكّه فاصله 

رساندن به مردم و تشويق آنان به نيكوكاري، دريغ  نگرفت و از وعظ و اندرز و بيم
شكنان رزم نكرد و هيچگاه از امور منافي با اخالق  نورزيد و جز با متجاوزان و پيمان

 حكومت مدينه را بر �مآري، پيامبر اسال. براي وصول به اهداف خود، كمك نگرفت
و اين از . پاية همان اصول اعتقادي و معنوي بنيان نهاد كه در مكّه اعالم نموده بود

هايي است كه بر صحت پيامبري و  شود يعني از نشانه وي شمرده مي» أعالم نبوت«

فريبان بهنگام وصول   تنها دروغگويان و مردمزيرا كه. صدق دعوي او داللت دارد
ورزند  كنند و از اصول مقدس اخالق تخلّف مي هاي خود را فراموش مي بقدرت، وعده

گيرند ولي پيامبران راستين و اولياء حقيقي  و روش جباران و خودكامگان را در پيش مي
  .خداوند از اين شيوة ناپسند، بسي دور و منزّهند

كنيم و ادعا را با شاهد و برهان مقرون  ايم بسنده نمي دانچه گفتهدر اينجا ما ب
  . بدون مدرك و دليل، شعار نداده باشيم–نگار   برخالف روش سيره–سازيم تا  مي

شده،  هايي از قرآن كريم كه پس از هجرت يعني در دورة مدينه نازل سوره : الًاو

بعنوان . از تشريع قواعد اخالقي استسرشار از پند و اندرز و بشارت و انذار و آكنده 
  : نمونه به آيات شريفة ذيل بنگريد 
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� #### xx xx‹‹‹‹≈≈≈≈ yy yyδδδδ ×× ××ββββ$$$$ uu uu‹‹‹‹ tt tt//// ÄÄ ÄÄ¨̈̈̈$$$$ ¨¨ ¨¨ΨΨΨΨ==== ÏÏ ÏÏ jj jj9999 ““““ YY YY‰‰‰‰ èè èèδδδδ uu uuρρρρ ×× ××ππππ ss ssàààà ÏÏ ÏÏãããã öö ööθθθθ tt ttΒΒΒΒ uu uuρρρρ šš šš ÉÉ ÉÉ)))) −− −−GGGG ßß ßßϑϑϑϑ ùù ùù==== ÏÏ ÏÏ jj jj9999 � ) 138: آل عمران(  

� $$$$ pp ppκκκκ šš šš‰‰‰‰ rr rr'''' ¯¯ ¯¯≈≈≈≈ tt ttƒƒƒƒ ââ ââ¨̈̈̈$$$$ ¨¨ ¨¨ΖΖΖΖ9999 $$ $$#### ôô ôô‰‰‰‰ ss ss%%%% ΝΝΝΝ ää ää.... uu uu !! !!%%%% yy yy`̀̀̀ ÖÖ ÖÖ≈≈≈≈ yy yyδδδδ öö öö���� çç çç////  ÏÏ ÏÏ ii iiΒΒΒΒ öö ööΝΝΝΝ ää ää3333 ÎÎ ÎÎ nn nn//// §§ §§‘‘‘‘ !! !!$$$$ uu uuΖΖΖΖ øø øø9999 tt tt““““ΡΡΡΡ rr rr&&&& uu uuρρρρ öö ööΝΝΝΝ ää ää3333 öö öö‹‹‹‹ ss ss9999 ÎÎ ÎÎ)))) #### YY YY‘‘‘‘θθθθ çç ççΡΡΡΡ $$$$ YY YYΨΨΨΨiiii ÎÎ ÎÎ6666 •• ••ΒΒΒΒ 

∩∩∩∩⊇⊇⊇⊇∠∠∠∠⊆⊆⊆⊆∪∪∪∪ $$$$ ¨¨ ¨¨ΒΒΒΒ rr rr'''' ss ssùùùù šš šš ÏÏ ÏÏ%%%% ©© ©©!!!! $$ $$#### (( ((####θθθθ ãã ããΨΨΨΨ tt ttΒΒΒΒ#### uu uu «« ««!!!! $$ $$$$$$ ÎÎ ÎÎ//// (( ((####θθθθ ßß ßßϑϑϑϑ || ||ÁÁÁÁ tt ttFFFF ôô ôôãããã $$ $$#### uu uuρρρρ  ÏÏ ÏÏµµµµ ÎÎ ÎÎ//// öö ööΝΝΝΝ ßß ßßγγγγ èè èè==== ÅÅ ÅÅzzzz ôô ôô‰‰‰‰ ãã ãã‹‹‹‹ || ||¡¡¡¡ ss ssùùùù ’’’’ ÎÎ ÎÎûûûû 77 77ππππ uu uuΗΗΗΗ ÷÷ ÷÷qqqq uu uu‘‘‘‘ 

çç ççµµµµ ÷÷ ÷÷ΖΖΖΖ ÏÏ ÏÏ ii iiΒΒΒΒ 99 99≅≅≅≅ ôô ôôÒÒÒÒ ss ssùùùù uu uuρρρρ öö ööΝΝΝΝ ÍÍ ÍÍκκκκ‰‰‰‰ ÏÏ ÏÏ‰‰‰‰ öö ööκκκκ uu uu‰‰‰‰ uu uuρρρρ ÏÏ ÏÏµµµµ øø øø‹‹‹‹ ss ss9999 ÎÎ ÎÎ)))) $$$$ WW WWÛÛÛÛ≡≡≡≡ uu uu���� ÅÅ ÅÅÀÀÀÀ $$$$ VV VVϑϑϑϑŠŠŠŠ ÉÉ ÉÉ)))) tt ttGGGG óó óó¡¡¡¡ •• ••ΒΒΒΒ �  ) 175-174 :نساء(  
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ÞÞ ÞÞÚÚÚÚ öö öö‘‘‘‘ FF FF{{{{ $$ $$#### uu uuρρρρ ôô ôôNNNN ££ ££‰‰‰‰ ÏÏ ÏÏãããã éé éé&&&& tt tt ÉÉ ÉÉ)))) −− −−GGGG ßß ßßϑϑϑϑ ùù ùù==== ÏÏ ÏÏ9999 ∩∩∩∩⊇⊇⊇⊇⊂⊂⊂⊂⊂⊂⊂⊂∪∪∪∪ tt tt ÏÏ ÏÏ%%%% ©© ©©!!!! $$ $$#### tt ttββββθθθθ àà àà)))) ÏÏ ÏÏ����ΖΖΖΖ ãã ããƒƒƒƒ ’’’’ ÎÎ ÎÎûûûû ÏÏ ÏÏ !! !!#### §§ §§���� œœ œœ££££9999 $$ $$#### ÏÏ ÏÏ !! !!#### §§ §§���� œœ œœØØØØ9999 $$ $$#### uu uuρρρρ 

tt tt ÏÏ ÏÏϑϑϑϑ ÏÏ ÏÏàààà≈≈≈≈ xx xx6666 øø øø9999 $$ $$#### uu uuρρρρ xx xxáááá øø øø‹‹‹‹ tt ttóóóó øø øø9999 $$ $$#### tt tt ÏÏ ÏÏùùùù$$$$ yy yyèèèè øø øø9999 $$ $$#### uu uuρρρρ ÇÇ ÇÇ tt ttãããã ÄÄ ÄÄ¨̈̈̈$$$$ ¨¨ ¨¨ΨΨΨΨ9999 $$ $$#### 33 33 ªª ªª!!!! $$ $$#### uu uuρρρρ UU UU==== ÏÏ ÏÏtttt ää ää†††† šš šš ÏÏ ÏÏΖΖΖΖ ÅÅ ÅÅ¡¡¡¡ óó óóssss ßß ßßϑϑϑϑ øø øø9999 $$ $$#### 
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(( ((####ρρρρ ãã ãã���� xx xx���� øø øøóóóó tt ttGGGG óó óó™™™™ $$ $$$$$$ ss ssùùùù öö ööΝΝΝΝ ÎÎ ÎÎγγγγ ÎÎ ÎÎ////θθθθ çç ççΡΡΡΡ ää ää‹‹‹‹ ÏÏ ÏÏ9999  tt ttΒΒΒΒ uu uuρρρρ ãã ãã���� ÏÏ ÏÏ���� øø øøóóóó tt ttƒƒƒƒ šš ššUUUUθθθθ çç ççΡΡΡΡ —— ——%%%%!!!! $$ $$#### �� ��ωωωω ÎÎ ÎÎ)))) ªª ªª!!!! $$ $$#### öö ööΝΝΝΝ ss ss9999 uu uuρρρρ (( ((####ρρρρ •• ••���� ÅÅ ÅÅÇÇÇÇ ãã ããƒƒƒƒ 44 44’’’’ nn nn???? tt ttãããã $$$$ tt ttΒΒΒΒ 
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““““ ÌÌ ÌÌ���� øø øøgggg rr rrBBBB  ÏÏ ÏÏΒΒΒΒ $$$$ yy yyγγγγ ÏÏ ÏÏFFFF øø øøtttt rr rrBBBB ãã ãã����≈≈≈≈ pp ppκκκκ ÷÷ ÷÷ΞΞΞΞ FF FF{{{{ $$ $$#### šš šš ÏÏ ÏÏ$$$$ ÎÎ ÎÎ####≈≈≈≈ yy yyzzzz $$$$ pp ppκκκκCCCC ÏÏ ÏÏùùùù 44 44 zz zzΝΝΝΝ ÷÷ ÷÷èèèè ÏÏ ÏÏΡΡΡΡ uu uuρρρρ ãã ãã���� ôô ôô____ rr rr&&&& tt tt,,,, ÎÎ ÎÎ#### ÏÏ ÏÏϑϑϑϑ≈≈≈≈ yy yyèèèè øø øø9999 $$ $$#### �  
  )136-133 :آل عمران (  

� $$$$ yy yyγγγγ •• ••ƒƒƒƒ rr rr'''' ¯¯ ¯¯≈≈≈≈ tt ttƒƒƒƒ tt tt ÏÏ ÏÏ%%%% ©© ©©!!!! $$ $$#### (( ((#### þþ þþθθθθ ãã ããΖΖΖΖ tt ttΒΒΒΒ#### uu uu (( ((####θθθθ àà àà)))) ÏÏ ÏÏ����ΡΡΡΡ rr rr&&&& $$$$ ££ ££ϑϑϑϑ ÏÏ ÏÏΒΒΒΒ ΝΝΝΝ ää ää3333≈≈≈≈ oo ooΨΨΨΨ øø øø%%%% yy yy———— uu uu‘‘‘‘  ÏÏ ÏÏ ii iiΒΒΒΒ ÈÈ ÈÈ≅≅≅≅ öö öö7777 ss ss%%%% ββββ rr rr&&&& uu uu’’’’ ÎÎ ÎÎAAAA ùù ùù'''' tt ttƒƒƒƒ ×× ××ΠΠΠΠ öö ööθθθθ tt ttƒƒƒƒ �� ��ωωωω 
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اين آيات براي مردم، ماية روشنگري و براي پرهيزكاران، وسيلة هدايت و اندرز «
  .»است

براي شما آمده و نوري آشكار ) مبين(از سوي خداوندتان برهاني ! ال اي مردمأ«
او ) پيام( پس هر كس كه بخداي ايمان آورده و به. ايم بسويتان فرو فرستاده

ا به رحمت و فضل خود وارد كند و مؤمنان را بسوي چنگ در زند خدا او ر
  .»خويش، در راهي راست، رهنمون شود
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بسوي آمرزشي از خداوندگار خويش شتاب ورزيد و بسوي بهشتي كه «
فراخناي آن همچون پهنة آسمانها و زمين است و براي پرهيزكاران آماده شده، 

 خشم فروخورندگان و نند وكهمانانكه در آسايش و تنگدستي انفاق . بشتابيد
و . دارد وخدا نيكوكاران را دوست مي) كه از نيكوكارانند(عفوكنندگان از مردم 

همانانكه چون كاري زشت كردند يا به خويشتن ستم ورزيدند خدا را ياد كنند 
 –! رزد؟ و جز خداكيست كه گناهان را بيĤم–و براي گناهانشان آمرزش خواهند 

پاداش آنها آمرزشي از سوي . اند پافشاري نورزند ه كردهدانند، برآنچ و با آنكه مي
خداوندشان است و بهشتي كه جويبارها بر زمينش روان باشد، جاودانه در آن 

  .»بسر برند و پاداش نيكوكاران چه نيكو است
ببخشيد پيش از آنكه ) به نيازمندان(از آنچه بشما روزي داديم ! ال اي مؤمنانأ«

 و دوستي و ميانجيگري در آن نباشد و كافرانند كه روزي بيايد كه دادوستد
  .»ستمگرانند

ها بازيگري و سرگرمي و زينت و نبدانيد كه زندگاني در اين سراي فروتر، ت«
به باراني ) و در ناپايداري(طلبي در اموال و اوالد است  فخرفروشي و افزون

پايد  يري نميبرد، پس د  را به شگفتي مينكشاورزا) سرسبزش(ماند كه گياه  مي
و در سراي . شود گردد و سپس ريزريز مي بيني كه زرد مي كه خشك شده و مي

بازپسين، عذابي شديد و آمرزش وخشنودي خداي در پيش است و زندگاني در 
  1.»جز ماية فريب چيزي نيست) بدون ايمان به خدا(اين سرايِ فروتر 

_________________________________________________________________________ 

 دنيا، چون محدود به منافع مادي و غفلت از خدا گفتيم كه زندگاني) در بخش دوم كتاب(پيش از اين  -1
رود و چون سراب نابود  شود كه بزودي از دست مي شود ازديدگاه قرآن، كاالي فريب شمرده مي

تواند با ايمان واطاعت از خدا، سرمايه فاني دنيا را به عالم باقي پيوند دهد  گردد ولي فرد مسلمان مي مي
 �: فرمايد  از همين رو قرآن كريم مي. ي ارزشمند و متعالي ببخشدو به زندگي در اين جهان، معناي

ÆÆ ÆÆrrrr tt ttGGGG öö öö//// $$ $$#### uu uuρρρρ !! !!$$$$ yy yyϑϑϑϑ‹‹‹‹ ÏÏ ÏÏùùùù šš šš����9999 tt tt????#### uu uu ªª ªª!!!! $$ $$#### uu uu‘‘‘‘#### ¤¤ ¤¤$$$$!!!! $$ $$#### nn nnοοοο tt tt���� ÅÅ ÅÅzzzz FF FFψψψψ $$ $$#### (( (( ŸŸ ŸŸωωωω uu uuρρρρ šš šš[[[[ΨΨΨΨ ss ss???? yy yy7777 tt tt7777ŠŠŠŠ ÅÅ ÅÅÁÁÁÁ tt ttΡΡΡΡ šš šš∅∅∅∅ ÏÏ ÏÏΒΒΒΒ $$$$ uu uu‹‹‹‹ ÷÷ ÷÷ΡΡΡΡ ‘‘ ‘‘‰‰‰‰9999 $$ $$#### (( ). 77: قصص  (� ))
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خند نكند چه بسا كه شگروه ديگر را ري) از شما(هيچ گروهي! ال اي مؤمنانأ«
استهزاء نگيرند چه زنان ديگر را به ) از شما(و زناني . نها، برتر از ايشان باشندآ

و بر همكيشان خود طعن مزنيد و با القاب . بسا كه آنها، بهتر از ايشان باشند
آوردن، با نام گناه و  ناپسند آنها را ياد مكنيد، چه زشت است كه پس از ايمان

ال أ. باز نگردند ستمگرانند) ن مزبوراز گناها( نام ببريد و كسانيكه كفر يكديگر را
از بسياري گمانها دوري كنيد كه برخي از گمانها گناه است و در كار ! اي مؤمنان

يكديگر جاسوسي نكنيد و برخي از شما در غياب ديگري آنچه را كه او 
  .»...اش مگويد  پسندد درباره نمي

ا به انجام كارها برخيزيد و عادالنه گواهي دهيد و براي خد! ال اي مؤمنانأ«
 عدالت نورزيد، عدالت را ندشمني با گروهي شما را وادار نكند كه دربارة ايشا

رعايت كنيد كه به پرهيزكاري نزديكتر است و از ) در حقّ دشمنان خود(
  .»كنيد آگاه است خدا بپرهيزيد كه خدا بدانچه مي) نافرماني(

رساندن به مردم و  و بيمهاي مدني مبني بر اندرز  راواني كه در سورهعالوه بر آيات ف
جمعه و غيره القاء  در روزهاي �هايي كه پيامبر شود، خطبه فضائل اخالقي ديده مي

ها  اي از برخي خطبه نموده سرشار از اين قبيل سخنان است و مورخان اسالمي فشرده مي
  : آوريم  هايي را در اينجا مي اند و ما از چند خطبه نمونه را ضبط كرده
  : در مدينه، ضمن مراسم روز جمعه فرمود �پيامبر اكرم

» ...تَم بِصيكُأونَّإِ فَي اهللاِقوهِ ما أوصي بِيرُ خَهسلِ المملِس الممأَ و ن يضَّحه 
ةِرَي اآلخِلَعأَ و ن يرَأمتَ بِهاحذَفَ. ي اهللاِقورذَّوا ما حكُرهِفسِن نَمِ  اهللاُملَفضَ الأَ و 
لي  عهِ بِلَمِن عم لِي اهللاِقو تَنَّو إِ. كراً ذِكن ذلِ مِلَفضَالأَ وةًصيح نَكن ذلِمِ

                                                                                                                                                    

خود را سراي آخرت را بجوي و نصيب ) از مال و منال و امتيازات دنيا(درآنچه خدا به تو داده «: يعني 
  .»از دنيا فراموش مكن
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ولٍجو مِةٍخافَ م ن رهِبدقٍ صِونُ عتاريخ . (»...ة رَ اآلخِمرِن أَ مِونَبغُلي ما تَ ع

  )395، ص 2طبري، ج 
كنم همانا بهترين  اري از نافرماني خدا سفارش ميشما را به پرهيزك... «: يعني 

 وي را به كار آخرت تشويق كند و او آن است كهسفارشِ هر مسلمان به مسلمان ديگر 
) كيفر(پس، از آنچه خداوند شما را در برابر . را به پرهيز از نافرماني خدا فرمان دهد

و . بهتر از اين نيستاز آن فرمان داده بپرهيزيد كه نصيحت و ذكري  خود به دوري
پرهيز از معاصي خدا براي كسي كه با خدا ترسي بدان پردازد، همچون ياورِ صادقي در 

  .»...سعادت اُخروي است كه شما خواستار آن هستيد
  : در خطبة ديگر، بروز جمعه فرمود 

 هكرَو ذِ  اهللاِالمكَوا لُّمالتَم وكُلوبِ قُلِّن كُ مِوا اهللاَبحِ أَ اهللاُبحوا ما أَبحِأَ... «
التَقوسع لُ قُنهفَ... م كُوبيئاً شَهِوا بِكُشرِ و التُدواهللاَاعباتَّ و قوههِقاتِ تُقَّ حو  

صالِوا اهللاَقُاصد م و تَكُفواهِأَ بِونَولُقُ ما تَحاهللاِوحِرَوا بِحاب اهللاَنَّم إِكُينَ ب غضِ ين  أَب
ثَنكَيع هد501، ص 1يرة ابن هشام، ج س. (» ...ه(  

دارد، دوست بداريد و با تمام دل دوستدار  هر چيز راكه خدا دوست مي... «: يعني 
خدا باشيد و از سخن خدا و ياد او ملول نگرديد و دلهاي شما در برابر آن سخت 

چنانكه سزاوار او است خدا را بندگي كنيد و هيچ چيز را شريك وي مشمريد و ... نشود
بر زبان ) بعنوان پيمان با خدا(اي كه  رماني خدا بپرهيزيد و در گفتار شايستهاز ناف
آوريد به خدا راست بگوييد و بر رحمت الهي با يكديگر دوستي كنيد، خداوند از  مي

  .»...گيرد اينكه پيمانش شكسته شود خشم مي

دينه بر  كرده در م گزراش� از پيامبر خدايداهللاب بن علحةطَيگري كه در خطبة د

  : منبر چنين فرمود 
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 ةَحالِ الصعمالَوا األَر بادِوا، ووتُمن تَ أَبلَم قَكُبلي روا إِوبتُ! اسا النّهيال أَأَ«
 ةِقَد الصةِثرَ و كَهم لَكُكرِ ذِةِثرَكَم بِكُب رينَم و بكُينَي بذوا الَّلُصِوا، ولُشغَن تُ أَبلَقَ
  1).اعجاز القرآن، اثر قاضي ابوبكر باقالني. (»...ة يالنِ الع ورِّي السفِ

پيش از آنكه بميريد بسوي خداي خويش بازگرديد و پيش از ! أال اي مردم«: يعني 
آنكه مشغول و گرفتار شويد به كارهاي شايسته شتاب ورزيد و پيوند ميان خود و 

نهان و آشكار، استوار خداي خويش را با ذكر بسيار از او و با انفاق فراوان در پ
  .»...سازيد

  :  گزارش كرده، چنين فرمود دريعيد خُأبوسباز در خطبة ديگري كه 

، ونَلُعم تَيف كَرٌناظِم فيها فَكُفُخلِستَ م اهللاَنَّ إِو ال أَةٌلو حةٌضرَنيا خُ الدنَّال إِأَ«
ذا  إِقَّ الحولَقُن ي أَاسِ النّةُخافَ مالًج رنَّعمنَال الي، أَساءوا النِّقُتَّلانيا ووا الدقُتَّافَ
لِعم2.» ...ه  

آگاه باشيد كه . است) فريبنده(و شيرين ) و زيبا(بدانيد كه دنيا سرسبز «: يعني 
. كنيد نگرد كه چگونه عمل مي خداوند شما را در اين دنيا جانشين ديگران كرده و مي

وترس از . دربارة زنان از نافرماني خدا بپرهيزيد) نيز(پس در كار دنيا پرهيزكار باشيد و 
  .»... باز ندارد– چون از آن آگاه شد –مردم هيچكس را از گفتن حق 

_________________________________________________________________________ 

إعجاز «شود و كتاب  از أكابر اهل سنّت شمرده مي)  هجري قمري403متوفّي به سال (قاضي باقالني  -1
 از كتاب 174اثر سيوطي در مصر به چاپ رسيده است، به صفحه » اإلتقان«او در حاشيه كتاب » القرآن

  .مزبورنگاه كنيد
  .179إعجاز القرآن، صفحه  -2
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 مسجد و درفتح مكّه الم در روز سبطور خالصه، در سخنرانيهاي كه از پيامبر ا
اند و همچنين در   و ديگر مواضع و مراحل گزارش نمودهداع الوِةُج حو دريف خَ

 براي افراد گوناگون در دوران مدينه فرستاده، دعوت به توحيد و �يامبرهايي كه پ نامه
اخالق رساندن از كيفر آخرت و سفارش به عدالت و تقوي و توصية به مكارم  بيم

بنابراين . كشاند نها در اينجا، گفتار ما را بدارازا ميشود كه آوردن همة آ بفراواني ديده مي

از صورت وعظ [: كند كه نبوت پيامبر اسالم در مدينه  ال ادعا مي س23آنچه نويسندة 
 دروغي آشكار ]!و پند، ترساندن مردم از روز جزا و تشويق به نيكي خارج شده

شود زيرا نويسندة مزبور يا به قرآن كريم و كتب سيره و تاريخ نگريسته و  شمرده مي
ي به تاريكي پرتاب كرده و بدون چنين ادعايي را به ميان آورده است و يا آنكه تير

خيانت «بديهي است كه درهر دو صورت، راه . گويد رجوع به مĤخذ و مدارك، سخن مي
  .پردازان پيوسته است را پيموده و به جرگة دروغ» در گزارش تاريخ

خواه و ناخواه [ در روزگار پس از هجرت، بر آن بود تا �ادعاي اينكه پيامبر : ثانياً
سازد و با  هاي مدني، نمي  با تعليم قرآن در سوره]! بر مردم بقبوالندآئين جديد را

 افترايي است كه خاورشناسان در حقيقت اين ادعا،.  نيز منطبق نيست�رفتار پيامبر اكرم
كنند وما پيش از اين،  ن در شرق، تكرارش ميااند و مقلّدان ايش  غربي آنرا ساختهمغرضِ

  : افزاييم كه  و براي مزيد آگاهي در اينجا ميايم  پاسخ هر دودسته را آورده
اساساً آئين اسالم با اجبار و تحميل عقيده، موافقت ندارد و قرآن كريم، اين 

  .ناسازگاري را در دوران مكّه و مدينه بوضوح اعالم داشته است

  :فرمايد  خطاب به پيامبر مي) هاي مكّي است كه از سوره (سيونُقرآن در سورة شريفة 
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� öö ööθθθθ ss ss9999 uu uuρρρρ uu uu !! !!$$$$ xx xx©©©© yy yy7777 •• ••//// uu uu‘‘‘‘ zz zz tt ttΒΒΒΒ UU UUψψψψ  tt ttΒΒΒΒ ’’’’ ÎÎ ÎÎûûûû ÇÇ ÇÇÚÚÚÚ öö öö‘‘‘‘ FF FF{{{{ $$ $$#### öö ööΝΝΝΝ ßß ßßγγγγ qq qq==== àà àà2222 $$$$ ·· ··èèèèŠŠŠŠ ÏÏ ÏÏΗΗΗΗ ss ssdddd 44 44 || ||MMMMΡΡΡΡ rr rr'''' ss ssùùùù rr rr&&&& çç ççνννν ÌÌ ÌÌ���� õõ õõ3333 èè èè???? 

}} }}¨̈̈̈$$$$ ¨¨ ¨¨ΖΖΖΖ9999 $$ $$#### 44 44 ®® ®®LLLL yy yymmmm (( ((####θθθθ çç ççΡΡΡΡθθθθ ää ää3333 tt ttƒƒƒƒ šš šš ÏÏ ÏÏΖΖΖΖ ÏÏ ÏÏΒΒΒΒ ÷÷ ÷÷σσσσ ãã ããΒΒΒΒ �  ) 99: يونس(  
ولي (آوردند  خواست همة مردم روي زمين به اجبار ايمان مي اگر خداي تو مي«

  !.؟»تا مؤمن شوندكني  پس آيا تو مردم را وادار مي) خدا اين را نخواسته

يعني مبادا مردم را به ايمان . نمايد و اين، استفهامِ انكاري است و اِفادة معناي نهي مي
  !وادار كني و دين را بر ايشان تحميل نمايي

  : فرمايد  مي) ني استدهاي م كه از سوره (بقرهو همچنين در سورة كريمة 

� II IIωωωω oo ooνννν#### tt tt���� øø øø.... ÎÎ ÎÎ)))) ’’’’ ÎÎ ÎÎûûûû ÈÈ ÈÈ ÏÏ ÏÏ ee ee$$$$!!!! $$ $$#### (( (( ‰‰‰‰ ss ss%%%% tt tt ¨¨ ¨¨ tt tt6666 ¨¨ ¨¨???? ßß ßß‰‰‰‰ ôô ôô©©©© ”” ””����9999 $$ $$#### zz zz ÏÏ ÏÏΒΒΒΒ ÄÄ ÄÄ cc cc xx xxöööö øø øø9999 $$ $$#### 44   )256 : بقره(  � 44
اري در پذيرش دين نيست همانا راه راست از گمراهي نمايان شده  اجبهيچ«

  .»است
جالب آن است كه قرآن كريم بر اين مبنا، قواعد و احكامي را در مكّه و مدينه مقرر 

 إلهي و مرگ هايي كه آدمي با عذاب ايمان در لحظه: فرمايد  داشته، از جمله آنكه مي
پذيرفته نيست چنانكه در سورة ) گردد يعني از قبول حقيقت ناگزير مي(شود  روبرو مي

  : خوانيم   ميمؤمنمكي 

فَلَم يك ينفعهم . فلما رأوا باسنا قالوا آمنّا باهللاِ وحده و كفرنا بِما كنّا بهِ مشركينَ �
    � ت في عبادهِ و خسرَ هنالك الكافِرونإيمانهم لما رأوا بأسنا سنةَ اهللاِ الَّتي قد خل

  )85 :مؤمن (  
به خداي يگانه ايمان آورديم و آنچه را كه : همينكه عذاب ما را ديدند گفتند «

پس ايمانشان بهنگام ديدن عذاب ما سودي . شمرديم، باور نداريم شريك وي مي
ران در آن فانش جاري شده و كاگبدانان نبخشيد، سنّت خدا است كه دربارة بند

  .» شدندهنگام دچار زيان
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  :فرمايد   مينساءو همچنين در سورة مدني 

� ÏÏ ÏÏMMMM || ||¡¡¡¡ øø øøŠŠŠŠ ss ss9999 uu uuρρρρ èè èèππππ tt tt//// öö ööθθθθ −− −−GGGG9999 $$ $$#### šš šš ÏÏ ÏÏ%%%% ©© ©©#### ÏÏ ÏÏ9999 tt ttββββθθθθ èè èè==== yy yyϑϑϑϑ ÷÷ ÷÷èèèè tt ttƒƒƒƒ ÏÏ ÏÏNNNN$$$$ tt tt↔↔↔↔ ÍÍ ÍÍ hh hhŠŠŠŠ ¡¡ ¡¡¡¡¡¡9999 $$ $$#### ## ## ¨¨ ¨¨LLLL yy yymmmm #### ss ssŒŒŒŒ ÎÎ ÎÎ)))) uu uu���� || ||ØØØØ yy yymmmm ãã ããΝΝΝΝ èè èèδδδδ yy yy‰‰‰‰ tt ttnnnn rr rr&&&& 

ÝÝ ÝÝVVVV öö ööθθθθ yy yyϑϑϑϑ øø øø9999 $$ $$#### tt ttΑΑΑΑ$$$$ ss ss%%%% ’’’’ ÎÎ ÎÎ oo ooΤΤΤΤ ÎÎ ÎÎ)))) àà ààMMMM öö öö6666 èè èè???? zz zz≈≈≈≈ tt tt↔↔↔↔ øø øø9999 $$   )18 :نساء (  � ... ####$$
پردازند تا چون مرگ بر يكي  اي ناپسند ميتوبه براي كساني نيست كه به كاره«

  .!»اينك توبه كردم: از ايشان حضور يابد گويد 
: گفتند  نشيناني كه به مدينه آمده و از راه آزمندي مي به باديه و بنابر همين مبنا، قرآن

هنوز ايمان در دلهاي شما راه نيافته ! دهد كه چنين نيست پاسخ مي! ايم ما ايمان آورده

  : خوانيم   ميراتجحانكه در سورة مدني است، چن

� ÏÏ ÏÏMMMM ss ss9999$$$$ ss ss%%%% ÜÜ ÜÜ>>>>#### {{ {{OOOO ôô ôôãããã FF FF{{{{ $$ $$#### $$$$ ¨¨ ¨¨ΨΨΨΨ tt ttΒΒΒΒ#### uu uu (( (( ≅≅≅≅ èè èè%%%% öö ööΝΝΝΝ ©© ©©9999 (( ((####θθθθ ãã ããΖΖΖΖ ÏÏ ÏÏΒΒΒΒ ÷÷ ÷÷σσσσ èè èè????  ÅÅ ÅÅ3333≈≈≈≈ ss ss9999 uu uuρρρρ (( ((#### þþ þþθθθθ ää ää9999θθθθ èè èè%%%% $$$$ oo ooΨΨΨΨ ôô ôôϑϑϑϑ nn nn==== óó óó™™™™ rr rr&&&& $$$$ ££ ££ϑϑϑϑ ss ss9999 uu uuρρρρ 

ÈÈ ÈÈ≅≅≅≅ ää ääzzzz ôô ôô‰‰‰‰ tt ttƒƒƒƒ ßß ßß≈≈≈≈ yy yyϑϑϑϑƒƒƒƒ MM MM}}}} $$ $$#### ’’’’ ÎÎ ÎÎûûûû öö ööΝΝΝΝ ää ää3333 ÎÎ ÎÎ////θθθθ èè èè==== èè èè%%%% (( (( ββββ ÎÎ ÎÎ)))) uu uuρρρρ (( ((####θθθθ ãã ããèèèè‹‹‹‹ ÏÏ ÏÏÜÜÜÜ èè èè???? ©© ©©!!!! $$ $$#### ………… ãã ãã&&&& ss ss!!!!θθθθ ßß ßß™™™™ uu uu‘‘‘‘ uu uuρρρρ ŸŸ ŸŸωωωω ΝΝΝΝ ää ää3333 ÷÷ ÷÷GGGG ÎÎ ÎÎ==== tt ttƒƒƒƒ ôô ôô ÏÏ ÏÏ ii iiΒΒΒΒ 

öö ööΝΝΝΝ ää ää3333 ÎÎ ÎÎ====≈≈≈≈ yy yyϑϑϑϑ ôô ôôãããã rr rr&&&& $$$$ ºº ºº↔↔↔↔ øø øø‹‹‹‹ xx xx©©©© 44 44 ¨¨ ¨¨ββββ ÎÎ ÎÎ)))) ©© ©©!!!! $$ $$#### ÖÖ ÖÖ‘‘‘‘θθθθ àà àà���� xx xxîîîî îî îîΛΛΛΛ ÏÏ ÏÏmmmm §§   )14 :حجرات (  � ‘‘‘‘§§
ايمان نياورديد ليكن بگوييد كه تسليم : ايمان آورديم، بگو : نشينان گفتند  باديه«

چرا كه هنوز ايمان در دلهاي شما ) ايم و از هجوم و مخالفت بازايستاده(ايم  شده
به سزاي (فرمانبريد خدا ) براستي(وارد نشده است و اگر خدا و رسولش را 

كاهد كه خدا بسي آمرزنده و  از كارهاي نيك شما چيزي نمي) ال گذشتهاعم
  .»مهربان است

و باز بر همان مبنا، قرآن كريم تصريح نموده زناني كه به هتك ناموس وادار شدند، 

  : خوانيم   مينورگذرد، چنانكه در سورة مدني  از آنان درميخداوند 

�  tt ttΒΒΒΒ uu uuρρρρ ££ ££ ‘‘ ‘‘γγγγδδδδ ÌÌ ÌÌ���� õõ õõ3333 ãã ããƒƒƒƒ ¨¨ ¨¨ββββ ÎÎ ÎÎ**** ss ssùùùù ©© ©©!!!! $$ $$#### .. .. ÏÏ ÏÏΒΒΒΒ ÏÏ ÏÏ‰‰‰‰ ÷÷ ÷÷èèèè tt tt//// ££ ££ ÎÎ ÎÎγγγγ ÏÏ ÏÏδδδδ≡≡≡≡ tt tt���� øø øø.... ÎÎ ÎÎ)))) ÖÖ ÖÖ‘‘‘‘θθθθ àà àà���� xx xxîîîî ÒÒ ÒÒΟΟΟΟ‹‹‹‹ ÏÏ ÏÏmmmm §§   )33 : نور( � ‘‘‘‘§§
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ند پس از آنكه ايشان را بدينكار واند، خدا زناني را كه به زناكاري وادار ساخته«
  .»آمرزنده و مهربان است) بر آنان(اند  مجبور كرده

  : اند كه فرمود  و دستوري فراگير آورده» حكم كلّي« به صورت �و از رسول اكرم

»فِرعن أُ عأُطَتي الخَمسيانُ النِّ وكرِ ما استُ وه1تفسير قرطبي، ج . (»يهِلَوا ع ،

  )182ص 
از امت من، كيفرِ عملي كه از روي خطا يا فراموشي يا اجبار انجام گيرد، «: يعني 

  .»برداشته شده است
در فقه و حقوق اسالمي مورد توجه و عنوان بحث قرار » إكراه«و از اينجا است كه 

ازدواجي كه بدلخواه انجام : شود، بعنوان نمونه   وسيعي بر آن مترتّب مياحكام فته وگر
  : خوانيم  نگيرد، شرعاً اعتبار ندارد چنانكه درصحيح بخاري و ديگر منابع فقهي مي

»ن خَعنصارِ األَذامٍ خِنتِ بِنساءأَنَّ أَةِي باها زوجهِها و ثَي يرِكَ فَبت ذلِهك 
ه، ص رَك المكاح نِجوز، باب الي9صحيح بخاري، ج . (»هاكاح نِدرَ فَ����يبِ النَّتِتَأَفَ

36(  
 –ذام كه زني از انصار بود گزارش شده كه پدرش وي را  دختر خِنساءاز خَ«: يعني 

. آورد، با اينكه خنساء بدينكار رضايت نداشت به همسري مردي در–در وقت بيوگي 
  .» آمد و پيامبر، ازدواج او را رد كرده باطل شمرد�ل خداسپس وي به نزد رسو

ت و البته هر سهمچنين عقود و معامالت اجباري از ديدگاه اسالم، مشروع و معتبر ني
يك از اين امور، حدود و شرائطي دارد كه در كتب فقه و حقوق اسالمي بتفصيل از آنها 

  .اند سخن گفته
سالم بر عدم اكراه و نفي تحميل نهاده شده، در در ا» قانونگذاري«مقصود آنكه بنيان 

اين صورت جاي دارد بپرسيم كه چنين آئيني چگونه مردم را در قبول اساس ديانت، 
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متوسل » نفاق و دورويي«نه اينستكه با اينكار، مردم به  سازد؟ آيا مجبور و ناگزير مي
  .مخالفت كرده است» نفاق«شوند و اسالم نيز به سختي با  مي

 اگر با مشركان و يهوديان �در فصول گذشته نشان داديم كه پيامبر بزرگورا اسالمما 
به پيكار برخاست، نه براي آن بود كه آئين خود را بر ايشان تحميل كند، بلكه در راه 

خواهيم دوباره آن سخنان  در اينجا نمي. گري و خيانت آنها قيام كرد دفع زورگويي و فتنه
ر كنيم اما از ذكر اين نكته خودداري نبايد كردكه قرآن مجيد در را از سر گيريم و تكرا

آخرين سورة متأكيد نموده كه مسلمانان بايد بر پيمانهاي ) يعني سورة شريفة توبه(ني د
و از ). 7 و 4آية : توبه ( استوار باشند – اگر آنها عهدشكني نكنند –خود با مشركان 

 بدون آنكه ايشان به –توانند با مشركان  ين ميشود كه مسلم اينجا به خوبي فهميده مي
دستور فرموده ) 29آية (و نيز در همين سوره .  پيمان صلح داشته باشند–اسالم بگروند 

پيكار كنند ) كه مصداق نخستين آنها، روميان مهاجم بودند(تا مسلمانان با اهل كتاب 

 آنكه بقبول اسالم بپذيرند، بدون» جزيه«ولي تصريح نموده كه مسلمين از ايشان 

شود، به خوبي نشان  اين آيات كه بازپسين پيامهاي قرآني شمرده مي. 1مجبورشان سازند
دهد كه قصد اسالم از جنگ با كافران، تحميل عقيده بر آنان نبوده است و آنچه  مي

نام » آئين شمشير«اند و اسالم را  داده! دشمنان اسالم در اين باره بخورد ضعفاءالقول
  .اند، تهمتي بيش نيست نهاده

_________________________________________________________________________ 

بمنزله مالياتي است سرانه كه اهل كتاب » جزيه«سخن گفتيم و معلوم شد » جزيه«يش از اين درباره پ -1
پذيرد و از آنان حمايت  دهندگان مسئوليت مي پردازند و دولت، در برابر جزيه  به دولت إسالمي مي

  .كنند نمايد، چنانكه مسلمين نيز به دولت اسالمي زكوة پرداخت مي مي
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كه در اواخر عمر شريف پيامبر نازل  (مائده شگفتا كه قرآن مجيد در سورة كريمة

خوراك شوند و  دهد تا مسلمانان با اهل كتاب رفت وآمد داشت و هم اجازه مي) شده
  : فرمايد  حتي با زنان پاكدامن ايشان ازدواج كنند چنانكه مي

� ãã ããΠΠΠΠ$$$$ yy yyèèèè ss ssÛÛÛÛ uu uuρρρρ tt tt ÏÏ ÏÏ%%%% ©© ©©!!!! $$ $$#### (( ((####θθθθ èè èè????ρρρρ éé éé&&&& || ||====≈≈≈≈ tt ttGGGG ÅÅ ÅÅ3333 øø øø9999 $$ $$#### @@ @@≅≅≅≅ ÏÏ ÏÏmmmm öö öö//// ää ää3333 ©© ©©9999 öö ööΝΝΝΝ ää ää3333 ãã ããΒΒΒΒ$$$$ yy yyèèèè ss ssÛÛÛÛ uu uuρρρρ @@ @@≅≅≅≅ ÏÏ ÏÏmmmm öö ööΝΝΝΝ çç ççλλλλ °° °°;;;; (( (( 
àà ààMMMM≈≈≈≈ oo ooΨΨΨΨ || ||ÁÁÁÁ óó óóssss çç ççRRRR ùù ùùQQQQ $$ $$#### uu uuρρρρ zz zz ÏÏ ÏÏΒΒΒΒ ÏÏ ÏÏMMMM≈≈≈≈ oo ooΨΨΨΨ ÏÏ ÏÏΒΒΒΒ ÷÷ ÷÷σσσσ ßß ßßϑϑϑϑ øø øø9999 $$ $$#### àà ààMMMM≈≈≈≈ oo ooΨΨΨΨ || ||ÁÁÁÁ óó óóssss çç ççRRRR ùù ùùQQQQ $$ $$#### uu uuρρρρ zz zz ÏÏ ÏÏΒΒΒΒ tt tt ÏÏ ÏÏ%%%% ©© ©©!!!! $$ $$#### (( ((####θθθθ èè èè????ρρρρ éé éé&&&& || ||====≈≈≈≈ tt ttGGGG ÅÅ ÅÅ3333 øø øø9999 $$ $$####  ÏÏ ÏÏΒΒΒΒ 

öö ööΝΝΝΝ ää ää3333 ÎÎ ÎÎ==== öö öö6666 ss ss%%%% !! !!#### ss ssŒŒŒŒ ÎÎ ÎÎ)))) ££ ££ èè èèδδδδθθθθ ßß ßßϑϑϑϑ çç ççFFFF ÷÷ ÷÷iiii ss ss????#### uu uu ££ ££ èè èèδδδδ uu uu‘‘‘‘θθθθ ãã ãã____ éé éé&&&& tt tt ÏÏ ÏÏΨΨΨΨ ÅÅ ÅÅÁÁÁÁ øø øøtttt èè èèΧΧΧΧ uu uu���� öö öö++++ xx xxîîîî tt tt ÅÅ ÅÅssss ÏÏ ÏÏ����≈≈≈≈ || ||¡¡¡¡ ãã ããΒΒΒΒ ŸŸ ŸŸωωωω uu uuρρρρ 
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حالل است و خوراك شما براي آنان ) انانممسل(خوراك اهل كتاب براي شما «

حاللند حالل است و زنان عفيف مسلمان و زنان عفيف از اهل كتاب بر شما 
ن را به آنان بپردازيد با پاكدامني، نه زناكاري و اشبشرط آنكه كابين اي

  .!»گيري رفيق
توان ادعا كرد كه اسالم بزور شمشير، خود را بر  ليم، چگونه ميبا وجود اين قبيل تعا
آميزي با ديگر ملل  توانند زندگاني مسالمت كند و مسلمانان نمي پيروان اديان تحميل مي

  !داشته باشند؟

براي رسيدن به هدف، به هر وسيله [: آنچه نويسنده آورده كه پيامبر اسالم  : ثالثاً
 ]!ند منافي روحانيت و دعوي ارشاد و هدايت باشدزد هر چ و تدبيري دست مي

كند و خود  ناسازگاري دارد و تعاليم صريح قرآن آنرا رد مي با شواهد روشن تاريخي
اي را به نمايش گذارده كه اين  درخالل گفتارش صحنه) چنانكه خواهد آمد(نويسنده 

  !ي؟چشم باز وگوش باز و اين عم: نمايد و شگفتا كه  تهمت را نفي مي



 خيانت در گزارش تاريخخيانت در گزارش تاريخخيانت در گزارش تاريخخيانت در گزارش تاريخ

 

236236236236

، »ريبخَ«ي سيره، در خالل گزارش از حوادث جنگ اپيش ازاين گذشت كه كتابه
كه اجير يكي » دسوأَ«روزي در گرما گرم جنگِ مسلمين و يهود، چوپاني بنام : اند  آورده

 آمد و درخواست نمود تا �برد بنزد پيامبر از يهوديان بود و گوسفندان او را بچرا مي
 شيوة ورود به اسالم را براي اوي بيان كرد و �رد، پيامبر خدااسالم را بر وي عرضه دا

  : نويسد  در اينجا ابن اسحق مي. چوپان مزبور مسلمان گرديد

 ةٌمانَ أَي هِ ومِنَ الغَهِ هذِبِصاحِ لِجيراً أَنتي كُنّ إِ اهللاِولَس يا ر قالَمسلَا أَملَفَ«
  »؟ها بِعصنَ أَفيكَندي، فَعِ

كه أسود، اسالم را پذيرفت به پيامبر گفت اي رسول خدا، من مزدور همين«: يعني 
اند، اينك با اين گوسپندان چه  صاحب اين گوسپندانم و آنها نزد من به امانت سپرده شده

  ؟»كنم
طلبي به جاي پيامبر بود، با توجه به آنكه گوسفندان مزبور از   اگر هر مرد قدرت

چوپان گوسپندان را به سپاهيانش داد تا مرد  يآمد، دستور م اموال دشمن بشمار مي
   : دو فرم�ولي رسول خدا! واگذارد و خود به آنان بپيوندد

  !»هابلي ر إِعرجِتَها سنَّإِها فَوهِجب في وضرِإِ«
  !. »گوسفندان را زده و برگردان كه بسوي صاحب خود بازگشت خواهند كرد«: يعني 

به چوپان مزبور سپرده بود خيات » امانت«بعنوان و اجازه نداد بر مالي كه دشمن، 
  .رود

 كِبِلي صاحِعي إِارجِ :  قالَها ووهِجها في ومي بِرَصي فَ الحنَ مِةًفنَ حِذَخَأَفَ«
. »صنَ الحِتِلَخَي دتّها حسوقُها يقَ سائِنَّأَ كَةًعمجتَت مجرَخَ فًداًب أَكِبصح الأَاهللاِوفَ
  )361، ص 3 و سيرة ابن كثير، ج 345، ص 2 سيرة ابن هشام، ج(
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أسود، مشتي ريگ برگرفت و آنرا به طرف گوسپندان پرتاب كرد و گفت به «: يعني 
سوي صاحب خود برگرديد كه سوگند به خدا پس از اين، هرگز با شما همراهي 

راند تا آنكه   گويي كسي آنها را ميجمعي براه افتادند گوسپندان، دسته. نخواهم كرد
  .»بدرون قلعة يهود وارد شدند

در همين جنگ بود كه پس از مصالحة با يهود، پيامبر مالحظه كرد گروهي از 
  : دوند، فرمود  مسلمانان، شتابان بسوي نخلستانهاي يهوديان مي

 الّ إِدينَعاهِ المموالُ أَلُّحِال التَود أَه يرَظائِم في حعتُسرَم أَكُنَّ إِاسها النّيأَ«
 نن نسائي، كتاب الصيد و الذبائح، و س20/317سنن أبوداود، كتاب األطعمه، . (»هاقِّحبِ

  ).9/328 و السنن الكبري اثر بيهقي، 2/11066 و سنن ابن ماجه، كتاب الذّبائح، 7/202
دويد ولي بدانيد اموال يهودياني  شما در باغستانهاي يهود شتابان مي! اي مردم«: يعني 
بر كسي حالل نيست ) نه كساني كه با مسلمانان در جنگند(مان بستيم ها پينكه ما با آ

  . »)از راه خريد و فروش و غيره(مگر به حق 
   :دو فرم�و همچنين رسول اكرم

 يرِغَ بِيئاً شَنه مِذَخَو أَ أَهِتِ طاقَوقَ فَهفَلَّو كَ أَهصقَو انتَ أَداًعاهِ مملَن ظَال مأَ«
  )صحيح ابوداود، كتاب الجهاد. (»ةِيام القِوم يهيججنا حأَ، فَفسٍ نَطيبِ

د يا بر او عيب نهد يا او ني غيرمسلمان، ستم روا داربدانيد كسي كه به همپيما«: يعني 
را به كاري بيش از طاقتش وادارد يا از او چيزي بدون رضايتش بگيرد، من روز 

  .»رستاخير معارضِ وي خواهم بود
 در دوران پيروزي و قدرت، از اداي امانت به � پيامبر خداكنيد چنانكه مالحظه مي

دشمن و حفظ اموال و حقوق او سرباز نزد و براي رسيدن به هدف از هر كاري كه 
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منافي مقام روحانيت بود كمك نگرفت، بويژه كه در همين روزگاران، وحي إلهي به او 
  : داد  چنين دستور مي

� ŸŸ ŸŸωωωω uu uuρρρρ öö ööΝΝΝΝ àà àà6666 ¨¨ ¨¨ΖΖΖΖ tt ttΒΒΒΒ ÌÌ ÌÌ���� ôô ôôffff tt ttƒƒƒƒ ãã ããββββ$$$$ tt tt↔↔↔↔ oo ooΨΨΨΨ xx xx©©©© BB BBΘΘΘΘ öö ööθθθθ ss ss%%%% ## ##’’’’ nn nn???? tt ttãããã �� ��ωωωω rr rr&&&& (( ((####θθθθ ää ää9999 ÏÏ ÏÏ‰‰‰‰ ÷÷ ÷÷èèèè ss ss???? 44 44 (( ((####θθθθ ää ää9999 ÏÏ ÏÏ‰‰‰‰ ôô ôôãããã $$ $$#### uu uuθθθθ èè èèδδδδ ÜÜ ÜÜ>>>> tt tt���� øø øø%%%% rr rr&&&& 

33 33““““ uu uuθθθθ øø øø)))) −− −−GGGG==== ÏÏ ÏÏ9999 ((   )8 :مائده (  � ))
دشمني با گروهي شما را وادار نكند كه دربارة آنها عدالت نورزيد، عدالت را «

  .»رعايت كنيد كه به پرهيزكاري نزديكتر است
  : و هاتف غيبي، وي را چنين پيام ميعاد 

� (( ((####θθθθ çç ççΡΡΡΡθθθθ ää ää.... tt tt ÏÏ ÏÏΒΒΒΒ≡≡≡≡ §§ §§θθθθ ss ss%%%% ÅÅ ÅÅÝÝÝÝ óó óó¡¡¡¡ ÉÉ ÉÉ)))) øø øø9999 $$ $$$$$$ ÎÎ ÎÎ//// uu uu !! !!#### yy yy‰‰‰‰ pp ppκκκκ àà àà−−−− ¬¬ ¬¬!!!! öö ööθθθθ ss ss9999 uu uuρρρρ ## ##’’’’ nn nn???? tt ttãããã öö ööΝΝΝΝ ää ää3333 ÅÅ ÅÅ¡¡¡¡ àà àà����ΡΡΡΡ rr rr&&&& �) 135 :نساء(  
خدا گواهي دهيد هر چند بزيان خودتان  در راه اجراي عدالت بپاخيزيد و براي«

  .»باشد
  :  پرسيدند �از اينجا است كه چون از پيامبر

  ؟»هوم قَلُج الرَّبحِن ي أَةِيبِص العنَمِأَ«
  شود؟ رد، قوم خود را دوست بدارد نشانة تعصب، شمرده ميآيا اينكه م
  :  پاسخ داد �پيامبر خدا

»نَن مِلكِالوالع بِصن أَةِي َالرَّعينَي قَلُج ومهسنن ابن ماجه، ك . (»لمِي الظُّلَ ع

  )107، ص 4 و مسند احمد، ج 7، ب 36
دهد نشانة تعصب بشمار ولي اينكه مرد، قوم خود را در ستمگري ياري ! نه«: يعني 

  !.»آيد مي
براي رسيدن به هدف، از هر وسيلة : توان گفت كه  راستي چنين پيامبري را مي

اگر بخواهيم از سر صدق و انصاف داوري كنيم، بايد ! گرفت؟ اي كمك مي ظالمانه
اي بسيار دارد و كار سياستمدارانِ مردم   فاصله�بگوييم كه اين شيوه از روش پيامبر خدا
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بوده و از !  سال نيز در شمار همان رندانِ بالكش23فريب است كه متأسفانه نويسندة 
كافر، همه را به كيش خود : شود كرد كه  اين نمد، كالهي بر سر داشته است ولي چه مي

  !پندارد
اي ويژه داشت كه بايد  پيامبر بزرگ اسالمي براي اصالح و ادارة امور جامعه، برنامه

نام نهاد، يعني تدبير امور مردم بر وفق صواب و حكمت، » ت مستقيمسياس«آنرا طرح 

» سياست مستقيم«نويس از اين  و شگفتا كه جناب سيره! بدون ستمگري و انسان فريبي
كند چنانكه بعنوان نمونه  و روش صحيح پيامبر در پيشرفت اهدافش، حكايت مي

  : نويسد  مي

ن روي داد، غنائم بسياري از  كه فتح مكّه و شكست قبيلة هواز10درسال [
آنان بدست آمد و هنگام توزيع غنائم چنان حرصي بر مسلمانان مستولي شد 
كه از بذل و بخشش پيغمبر نسبت به تازه مسلمانان نگران شدند، چه 

ترسيدند سهمية آنها كم شود زيرا پيغمبر به ابوسفيان و معاويه و حارث بن  مي
و به . ..مرو و حويطب بن عبدالعزّي حارث و حارث بن هشام و سهل بن ع

شديدي اين امر، نارضائي . ن آنها عطايائي دادساير نامداران قريش بقدرشأ
آنگاه . خبر آنرا به پيغمبر رسانيد» سعد بن عباده«ميان انصار برانگيخت و 

 تدبير و  كرد كه قوه مؤثّري القاءمع كرده و بر آنها خطابهپيغمبر، انصار را ج
كردن جماعت در آن محسوس است و در آخر  داري و نيروي رامهوش كشور

كنندگان من، سزاوار  آيا براي شما اي جماعت انصار و ياري: بيانات خود گفت 
تر اين نيست كه شتر و گوسفند نصيب ديگران شودو شما پيغمبر خدا  و شايسته
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آثار . درا همراه ببريد؟ و بدينوسيله آتش حرص به غنائم را در آنها فرونشان
تدبير و سياست در تمام طول ده سال و اندي كه محمد در مدينه بسر برد، در 

شود و كتابهاي سيره پر است از حوادثي كه شخص  گفتار او ديده مي رفتار و
شأن نزول آيات . تواند صد برابر آنچه ما گفتيم استخراج كند يابِ دقيق مي نكته
زرهي » طعمه بن أبيرق«: ين اينست  سورة نساء، طبق تفسير جالل108 تا 105

كه » طعمه«صاحب زره آنرا كشف كرد و . دزديد و نزد جهودي مخفي ساخت
و بدينكار  مظنون بدين كار خالف بود، سوگند خورد كه دزدي كار او نبوده

سپس يكتن يهودي را متّهم كرد و كسانش داوري نزد پيغمبر . دست نزده است
 البته بخيال اينكه محمد در مقابل يهودي از او –بردند كه او را تبرئه كنند 

 اما آيات مزبور كامالً حاكيست كه پيغمبر چنين نكرده و –حمايت خواهد كرد 
صحفة . (]در اين مقام، اجراي عدالت را بر جانبداري از ناحق، ترجيح داده است

  ) سال23 از كتاب 179 و 178 و 177
 براي رسيدن به آرمان �عا كرد كه پيامبر اسالمتوان اد آيا پس از اين اعترافات، مي

هدف، وسيله : نموده وعقيده داشته است كه  پيروي مي! ماكياوليبلند خود از سياست 

نگار، شواهد گوناگوني از تاريخ حيات  ما براي رد نظرية سيره!. كند؟ را توجيه مي
د به آنچه گفتيم بسنده توانيم نشان دهيم ولي براي آنكه سخن بدرازا نكش  را مي�پيامبر
 سال حتي يك مورد را نتوانسته ارائه 23گوييم كه نويسندة  كنيم و همين اندازه مي مي

دهد و به اثبات رساند كه پيامبر اسالم براي وصول به هدف، تعاليم اخالقي را زير پاي 
  .با اين همه، چند شبهه پيش آورده كه ذيالً به آنها پاسخ خواهيم داد! نهاده است
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  !هاي سياسي قتل

همه براي ... هاي سياسي كه دراين ايام صورت گرفته  قتل: [نويسد  نگار مي سيره
  )155صفحة ]. (رسيدن بدين هدف است

اسالم نسبت كه به پيامبر بزرگوار ! »هاي سياسي قتل«بايد دانست مقصود نويسنده از 
عني ماجراي دهد، نخست همان موضوعي است كه پيش از اين، ذكرش گذشت ي مي

هاي  قتل«: چنانكه در پايان همين فصل تحت عنوان » فشرَعب بن أَكَ«شدن  كشته

  : نويسد  آنرا بازگو كرده و مي» سياسي
ضير بود كه پس از جنگ بدر از بسط نفوذ و النّ كعب بن األشرف از يهودان بني[

قشان قدرت پيغمبر نگران شده به مكّه رفت و با قريش همدردي و به جنگ تشوي
. با زنان مسلمان به مغازله پرداخت(!!) به مدينه به شيوة خود پس از برگشتن. كرد مي

ت كه كار اين پليد من لي بابن األشرف؟ كيس: كرده فرمود (!!) پيغمبر اين مطلب را بهانه
حضرت فرمود اگر . سازم من كار او را مي: دبن مسلمه برخاست گفت را بسازد؟ محم

آنگاه نويسنده، شرح ...] نج نفر از قبيلة اوس را با وي همراه كرد پ. تواني بساز مي
  ) به بعد166صفحة . (كند شدن كعب بن اشرف را گزارش مي كشته

ما در اين باره قبالً به تفصيل سخن گفتيم و معلوم شد هنگامي كه پيامبر و مسلمين 
 يهود كه با بردند، اگر كسي از با مشركان مكّه در حال خصومت و پيكار بسر مي

بست و آنانرا بر  رفت و با آنها عهد مي مسلمانان همپيمان بودند، بسوي مشركان مي
اين  نمود در كرد و دست تجاوز به نواميس مسلمانان دراز مي يورش به مدينه تشويق مي

و  از ديدگاه تورات و قرآن محكوم به مرگ بود و پيمانِ مشترك مردم مدينه ،صورت
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 بنابراين پيامبر 1.*نمود شمرد و به مرگ محكوم مي يانتگر و محارب مييهود نيز او را خ
 نداد و اين  در صدور حكم مزبور كاري برخالف عدالت و قانون انجام�ارجمند اسالم

 ندارد و! »كند هدف، وسيله را توجيه مي«: كه  !مسئله كمترين پيوندي با آن قاعدة كذائي
مرده شود كه پيامبر براي رسيدن به اهدافش از هر تواند شاهدي بر آن مدعا ش هرگز نمي

  !ورزيد گونه ستمكاري دريغ نمي

 را از جمله دالئلي ربفيان بن حبوسأَنگار، حكم قتل  آور است كه سيره خنده

  : نويسد  كند و در اين باره مي ايشان را اثبات مي!! شمارد كه قاعدة شريفة مي
 گرديد ولي ابوسفيان مطّلع شده جان بسالمت عمرو بن اميه، مأمور قتل ابوسفيان[
  )167صفحة ]!. (برد

يكي از  سال رسيدم، بنظرم آمد اگر مثالً 23من هنگامي كه به اين بخش از كتاب 
در جنگ جهانيِ دوم، همة سربازان هيتلر از ديدگاه ما «: گفت  سياستمدارن غربي مي

البتّه در عقل چنين كسي ! »رئه شودمحكوم به مرگ بودند مگر خود هيتلر كه الزم بود تب
شگفتا از مردي كه سالها بر مسند سناتوري نشسته و خود را از ارباب . كرديم ترديد مي

شمرده با وجود اين، حكمِ پيامبر اسالم را مبني بر قتل  سياست و اصحاب كياست مي
مسلمين   رهبري كرده و خونهاي بسياري از�بركه چند جنگ را بر ضد پيام(ابوسفيان 

  !كند حكمي ناروا قلمداد مي) را ريخته بود
ظلم و  هر �نمايد كه از ديدگاه رسول خدا آيا براستي حكم قتل ابوسفيان اثبات مي

  !گناهي براي رسيدن بقدرت، مباح بوده است؟
 سال 23ما اگر بخواهيم خيلي خوشبين باشيم ناچار، بدينگونه موارد كه در كتاب 

نگار اين كتاب را در اواخر عمرش   از آنجا كه جناب سيره:رسيم بايد بگوييم  مي
_________________________________________________________________________ 

ز ماجراي قتل او بين شمرده شده و ا بخاري،كعب بن أشرف از زمرة محارعتبار در صحيح به همين ا-*
  )78، ص 4صحيح بخاري، ج . (ياد گشته است» ربِ الحهلِأَ بِتكالفَ«: تحت عنوان 
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حواسش پرت بوده است و اگر اين رأي، پسنديده نباشد ناگزير ! نگاشته شايد قدري
  .آميز ايشان در گزارشهاي تاريخي معتقد شويم بايد به تحليل خيانت

 فيانِ همان ابوس�كنيم كه پيامبر اسالم آور را تكرار مي ضمناً اين موضوع شگفت
و با اين كار، خوي عجيب و خصلت ! جنايتكار را بمحض آنكه توبه نمود، ببخشود

درخشد، به جهانيان نشان داد و  عظيم خود را كه همچون آفتاب بر تاركِ بشريت مي
زيست كه بر دخترانِ خود  شگفتا كه اين بزرگمرد فرخنده خصال، درميان مردمي مي

توز  كردند تا چه رسد به ترحم بر دشمناني كينه بگور مينمودند و آنانرا زنده  ترحم نمي
  !وخونريز نظير ابوسفيان بن حرب

قاتل (آوردنِ ابوسفيان و وحشي   سال، اسالم23باز هم ماية شگفتي است كه نويسندة 
با اينكه هر منصفي ) 171 و 78صفحة ! (شمرد  مي�را دليل زورگويي پيامبر خدا) حمزه
 سود جستند و با وجود �تن، از رحمت اسالم و بزرگواري پيامبريابد كه اين دو  درمي

 شدند �آنكه محكوم به مرگ بودند، بوسيلة اظهار پشيماني، مشمول عفو رسول خدا
  : فرمود  زيرا كه پيامبر مي

 و 4، ص 3مسند احمد بن حنبل، ج . (»اس النّوبِلُن قُ عبقِّئَن اُر أَمم اوي لَنّإِ«

  )742ص ، 2صحيح مسلم، ج 
  !.»من مأمور نيستم تا دلهاي مردم را تفتيش كنم«: يعني 

خشونت و شود، نه دليل  و اين، نشانة وسعت رحمت و آسانگيري اسالم شمرده مي
شود كرد كه مخالفان اسالم، مزاياي اين دينِ مبين را نقصان و  اما چه مي! زورگويي
  !شمرند كاستي مي

 بهنگام جنگ با مشركان، مردي يد بن زةساماُ اند كه در كتب سيره و حديث آورده

ال إله إلّا اهللا بر زبان آورده بود مقتول ساخت و چون اين ماجرا را براي : را كه كلمة 
  :  به او فرمود �پيامبر حكايت نمود رسول خدا



 خيانت در گزارش تاريخخيانت در گزارش تاريخخيانت در گزارش تاريخخيانت در گزارش تاريخ

 

244244244244

  !؟»هلتَتَ قَ وا اهللاُلّ إِله ال إِقالَأَ«
  !.؟»و او را كشتيال إله إلّا اهللا و ت: يا وي گفت آ«: يعني 

  : أسامه پاسخ داد 
  .» راند اي رسول خدا آن مرد اين سخن را از ترس بر زبان«

تو قلب وي را شكافتي تا بداني كه سخن مزبور را از سر «:  فرمود �رسول اكرم
  !.؟» إلّا اهللا و تو وي را كشتيال إله: ترس ادا كرد يا از راه ايمان؟ آيا او گفت 

  : ه است أسامه بن زيد گفت

، 1صحيح مسلم، ج . (»ذٍئِوم يمتسلَي أَنّ أَيتنَّمي تَتّ حيلَها عررِّكَ يمازالَفَ«

  1 *)96ص 
 اين سخن را آن قدر بر من تكرار كرد كه آرزو كردم كاش در �ل خداورس«: يعني 

  !.»آنروز، تازه واردِ اسالم شده بودم
گر نيز از ماليمت   در برابر مشركان توطئهه آثار، نمايشگر آن است كه اسالم،اين گون

نام نبرد با دشمن، راه توجيه  ورزيد و پيامبر گرامي اسالم حتي به  مسامحت دريغ نمي و
 گرفت و وسوسة قدرت در وجدان پاك ذرتراشي را به نفع خود و يارانش پيش نميو ع
  .يافت خداپرست او راه نمي و

_________________________________________________________________________ 

 ا اهللاُلَّ إِلهال إِ بِعصنَ تَيف كَةُسام لي يا أُقالَفَ:  در مسند طيالسي، عبارت حديث بدين صورت آمده -*
يالقِوم رَة؟ فَيامراراًها مِدي تَتّ حنَّمسلَن اَكُم أَي لَنّ أَيتلّا تِ إِمتلكاعمسند أبوداود طيالسي، (، ة الس

اي اسامه، روز رستاخيز با ال إله إلّا اهللا چه : رسول خدا به من گفت ... «: يعني ) 87چاپ هند، ص 
تكرار كرد تا آنجا كه آرزو كردم كاش پيش از آن مسلمان ر من بخواهي كرد؟ و چندبار اين جمله را 

  .»نبوده و در آن لحظه وارد اسالم شده بودم
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ستن، جز به گمراهي افتادن و از نور خدا با چنين ضمير تابناكي به مخالفت برخا
نگار تازه، نامهاي كساني ديگر را نيز آورده كه  دورشدن، چه حاصلي تواند داشت؟ سيره

  : نويسد  مثالً مي  كشته شدند ونبدست مسلمانا
سالم بن أبي الحقيق، از دوستان قبيلة أوس بود، خزرجيان از پيغمبر اجازه خواستند [

 و همپيمان با طائفة أوس بود يهودحقيق را كه يكي از سرشناسان تا سالم بن أبي ال

  )167صفحة ]. (بكشند، پيغمبر اجازه داد
 اجازة �آيا سالم بن أبي الحقيق چه جرمي مرتكب شده بود؟ و چرا پيامبر اسالم

!  سال نخواسته بدانها پاسخ دهد23قتل او را صادر فرمود؟ پرسشهايي است كه نويسندة 
نويس هماهنگي ندارد و تئوري او را باطل  اين دوسؤال، با مقصود سيرهزيرا جواب 

كند وگرنه، چه دليلي دارد كه نويسنده، از گفتن آنچه مورخان دراين باره بوضوح  مي
  اند، خاموشي گرفته است؟  آورده

  : نويسد  هشام در سيره مي بعنوان نمونه، ابن

 يقِقَي الحبِ أَ بنُمالّم سنه مِ،هودِ الينَ مِراًفَنَ نَّ أَقِند الخَديثِن ح مِ كانَهنَّإِ«
  بنُةُوذَ ه وريضَ النَّيقِقَي الحبِ أَ بنُةُنانَ كِ وريضَ النَّبِخطَ أَي بنُيح وريضَالنَّ
 مل وهائِني ون ب مِرٍفَ و نَضيرِالنَّ ينِن بمِ رٍفَ في نَيلِ الوائِارِمبوع أَ ولي الوائِيسِالقَ
 ةَكَّ ميشٍرَلي قُوا عمدِي قَتّوا حجرَ خَ���� اهللاِسولِلي ر عحزابوا األَبزَّ حينَذالَّ
. »هلَأصِستَي نَتّ حيهِلَم عكُع مكونُنَا سنّا إِ قالُو و���� اهللاسولِ رربِلي حم إِوهعدفَ
  )214 سيرة ابن هشام، القسم الثّاني، صظ(

م بن الّس:  آن است كه گروهي از يهوديان مانند خندقي جنگ از ماجرا«: يعني 
ه بن قيس وذَأبي الحقيق و هة بن نانَب و كِ بن أخطَيينضير، و ح  از قبيلة بنييققَي الحبِأَ
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 كه أحزاب عرب را بر ضد –وائل  نضير و بني لي، با جماعتي از بنيار وائِملي و ابوعوائِ
ز مدينه بيرون رفته و رهسپار مكّه شدند و به نزد قريش  ا– برانگيختند �رسول خدا

 فرا خواندند وگفتند كه ما بهمراه شماييم تا او �رسيدند و آنانرا به جنگ با رسول خدا
  !.»را از ريشه بركَنيم

افروزي بوده است كه  شكن جنگ  يهودي، همان پيمانمِالّپس معلوم شد كه س
ش و البتّه چنين كسي بدانگونه كه پي مدينه برشوراند پرستان را به پيكار با مسلمانان بت

 �از اين گفتيم، بحكم تورات و قرآن وعقل و انصاف، محكوم بمرگ بود و پيامبر خدا
  .در اجازة قتل وي، از حريم عدالت پاي فراتر ننهاد

 سال، دربارة جرم سالم يهودي، دم برنياورده اما در مورد 23هرچند نويسندة 
  : نويسد  را شكسته و مي!! سكوت مقدس خود! ارديگران، بناچ

زيرا پس از كشتن كعب و سلّام، عبداهللا بن رواحه مأمور كشتن يسير بن برزام شد [

  )167صفحة ]. (كرد  مردم را به جنگ با محمد تشويق ميغطفان او در بني

  : نويسد  دوباره مي

، امر فرمود، انگيخت يمردم را بر ضد محمد برمخالد بن سفيان هذلي در نخله، [

طايفة قيس را به رفاعه بن قيس، . عبداهللا بن أنيس كار او را بسازد، و او نيز چنين كرد
، عبداهللا بن جدر از طرف پيغمبر مأمور شد سر او كرد مخالفت با محمد تحريك مي

  )167صفحة ]. (را بياورد و چنين كرد
 مشروعيت اين گونه احكام را خوانندگان ارجمند بيش از پيش، فلسفةبراي اينكه 

داً محكوم نموده و حتّي دريابند بايد خاطرنشان سازم كه اسالم، كشتار بناحق را شدي
مثالً اگر كسي بر طبق . كند  را نيز از راههاي ناجوانمردانه تصويب نميكشتار بحق
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توان وي را امان داد و سپس  عدالت، محكوم به مرگ باشد از ديدگاه اسالم نمي
  !لگيرانه، او را كشتغاف

 گزارش شده و �گواه روشن ما در اين باره، آثار گوناگوني است كه از پيامبر اسالم
  : خوانيم  بعنوان نمونه در كتب سنن مي

 الًج رك لَدفعِن أُ أَفتما خِأَ : هت لَقالَ فَةَشَلي عائِ علَخَ دةَيعاوِ منَّإِ«
 سولَ رعتمِد سقَ و أَمانٍيتِنا في ب أَ وليهِفعتَ لِنتِ ما كُ :ةُيعاوِ مقالَفَ! ؟كلَقتُيفَ

سنن ابوداود، كتاب الجهاد، ج . (»نٌمِؤ مكفتِالي وتك الفَدي قَاإليمانُ : قولُ يِ����اهللا

  )79، ص 2
ترسي كه من  آيا نمي: معاويه بن أبي سفيان، بر عائشه وارد شد، عائشه گفت «: يعني 

تو چنين : معاويه پاسخ داد !  پس پرده نشانده باشم تا تو را به قتل رساند؟مردي را در
 شنيدم كه �ام و از رسول خدا كني زيرا كه من در خانة امان وارد شده كاري را نمي

دارد و هيچ مؤمني از راه غافلگيري كسي  كُشي بازمي ان را از غافل انس،ايمان: گفت  مي
  .»كشد را نمي

 در خانة قيلم بن علِسم: دث سال شصت هجري آورده است كه طبري نيز در حوا

بيداهللا بن عدر آن هنگام، حاكم ستمگر كوفه يعني .  پنهان شده بودةرو بن عهانِئِ
بيداهللا مسلم كه قرار بود ناگهان بر ع.  آمدئانه براي عيادت بيماري، به خانة يادزِ

يداهللا از خانه بار خودداري ورزيد تا آنكه عور شود و او را از پاي درآورد، از اينك حمله
چون از مسلم بن عقيل پرسيدند چرا به كاري كه مقرّر شده بود اقدام نكردي؟ . برفت

، كسي را بكشم و ماية خواستم در خانة هانِئ يكي آنكه نميبدو دليل، : پاسخ داد 
كنند   نقل مي�داگرفتاري براي او فراهم آورم و ديگر، سخني بود كه مردم از رسول خ

  : كه فرمود 
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  )363، ص 5تاريخ طبري، ج . (»نٌؤمِ مكفتِ واليتك الفَدي قَ اإليمانُنَّإِ«

دارد و هيچ مؤمني،از راه غافلگيري كسي  كشي باز مي  انسان را از غافل،ايمان«: يعني 
  .»كشد را نمي

 بن حنبل در مسندش مانند بخاري، در تاريخ خود و احمد(مورخان و محدثان ديگر 
 و 1.*اند  گزارش كرده�نيز اين سخن را از رسول خدا) و حاكم، در مستدرك خويش

داد تا پيروان او، كساني را ناجوانمردانه از پاي   هرگز دستور نمي�بنابراين، پيامبر اكرم
ولي افرادي كه با اسالم و مسلمين رسماً به . درآورند هر چند آنان سزاوار قتل بودند

خاستند و دشمنان مسلمانان را بر ضد آنها به جنگ و خونريزي  يكار برميپ
انگيختند اين اشخاص، از ديدگاه اسالم، محكوم به مرگ بودند و چنانچه پيش از  برمي
گذاشتند و اين  شدند البتّه حكم اسالم را دربارة آنان به اجراء مي يافتن، گرفتار مي امان

زيرا كه حكم . ناسازگار باشد و بر عقل و دين، گران آيدچيزي نبود كه با حق و عدالت 
طلبان، جنگهاي  شد تا آشوب كرد و مانع مي گري و خونريزي جلوگيري مي مزبور از فتنه

پس، يك انسان فريبكار و ويرانگر، . خونين به پا كنند و صدها تن را در كام مرگ افكنند
ان نيز از سرانجامِ وي عبرت شد و ديگر فداي حراست و حمايت از جمعي بسيار مي

گردد  اي باز مي و اين موضوع به همان فلسفه. داشتند گري برمي گرفتند و دست از فتنه مي
  : كند  بدان اشاره مي» كم قصاصح«كه قرآن كريم در 
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  .»...منِ حيات اجتماعي شما استقصاص، متض! اي خردمندان«

_________________________________________________________________________ 

*-بعالوه، احمد بن حنبل و ابن ماجه در روايت ع اند كه فرمود   آورده�ق از رسول خدامِمرو بن ح :
»منَن آماًجلُ رع هِمِلي دثُهِ مالِ و لَتَ قَمنا مِأَ فَهنهرئٌ بن كانَ إِ، وكسي كه «: يعني . »راً كافِقتولُ الم

  .»مردي را بر خون و مالش امان دهد سپس وي را بكشد، من از او بيزارم هرچند مقتول، مسلمان نباشد
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غلبه دارد، در » قهر و خشونت«در اسالم بر » تسامح و گذشت«: البتّه از آنجا كه 
 از جرم �ميافتند و رسول اكر بسياري از موارد كساني كه به مرگ محكوم بودد امان مي

و . شد � مشمول عفو و اغماض پيامبرربفيان بن حبوسأ كهذشت چنانگ ايشان درمي

، همسر ام حكيمو همچنين . ادد را رسول گرامي، امان رحبي سعبداهللا بن أَنيز 

 او را امان داده �، براي شوهر خود امان خواست و پيامبر اكرم بن أبي جهلةمكرِعِ

 را مشمول بخشش خود ساخت كه اين دو تن، ةيمفوان بن أُصو نيز . وعفو كرد 

يمن داشتند ولي هنگام حركت كشتي، خبر عفو رسول گريخته از راه دريا عزم سفر به 

عموي (، قاتل حمزه حشيوو همچنين .  را براي ايشان آوردند و هر دو بازگشتند�خدا

شدن حمزه، جگر او را به  ، همسر ابوسفيان كه پس از كشتهندهِبخشوده گرديد و ) پيامبر

  1... .دندان گرفته بود، مورد عفو قرار گرفت و ديگران
ها كه همه در دوران غلبه و قدرت صورت پذيرفت، تئوري ورشكستة  گذشتاين 

  !ها دارد ورزي آن جناب حكايت نمايد و از غرض نويس را رسوا مي جناب سيره
آري همة كسانيكه بدست مسلمانان كشته شدند، جنگ افروزاني بودند كه با اشعار 

گناه  ويهاي خون از مردم بيانگيختند و ج يا گفتار شيطاني خود، عصبيت عرب را برمي
 سال كم و بيش به اين امر اعتراف نموده و 23انداختند، چنانكه خود نويسندة  براه مي

گناهي بوسيلة مسلماني از پاي  و اگر اتّفاقاً بي. هايي از آن، مالحظه شد پيش از اين نمونه
جبران ) در صورت رضايت اولياء مقتول(آمد فورا از راه قصاص يا خونبها  درمي
 از كار �شد، رسول خدا گرديد و در صورتيكه مسلمان مزبور مأمور پيامبر شمرده مي مي

كرد،  جست و بدين وسيله نفرت خود را از كشتار ناحق اعالم مي  بيزاري مياو علناً

_________________________________________________________________________ 

  . و عموم كتب سيره و تاريخ اسالم نگاه كنيد3 و تاريخ طبري، ج 2به سيره ابن هشام، ج  -1
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 گروهي از �پس از فتح مكّه، پيامبر اكرم: اند  چنانكه در كتب تاريخ و سيره آورده
مكّه فرستاد تا قبائل پيرامون آنجا را به اسالم دعوت كنند و به يارانش را به اطراف 

 ليدد بن وخالِهيچكدام از يارانش اجازه و دستور نداد كه با كسي بجنگند ولي 

 را خلع سالح كرده و ةذيمج ني ب و از راه خطا، قبيلة�برخالف فرمان رسول اكرم

علي بن  رسيد �ن خبر به رسول خدابمحض آنكه اي. مرداني از ايشان را به قتل رسانيد
 را با اموالي بسوي قبيلة مزبور گسيل داشت تا خونبهاي همة كشتگان را �طالب أبي

 خسارتهاي جاني و مالي را �علي. هاي ايشان را راضي كند بپردازد و خانواده
المقدور جبران نمود و حتّي بهاي ظرفي را كه براي سگان، آب و غذا در آن  حتّي
  : سپس به آنها گفت . بپرداخت) و از ميان رفته بود(ند ريخت مي

»هقِل بكُ لَيقِم بمِةُي لَو مالٍ أَمٍن د ؤَم ي؟»مكُ لَد  
شما پرداخت نشده بمالي از شما باقي مانده كه بهايش  آيا هيچ خوني يا«: يعني 

  ؟»باشد
ت نيز ميان آنها  بقية اموالي را كه در دست داش�با وجود اين، علي! نه: گفتند 

آنگاه بسوي . مبادا چيزي باقي مانده باشد كه شما از آن خبر نداريد: تقسيم كرد و گفت 
پيامبر گرامي اسالم .  حكايت نمود� بازگشت و ماجرا را براي رسول خدا�پيامبر

  :فرمود 

  !»نتحس أَ وبتصأَ«
  .»كارت را بحق و به نيكي انجام دادي«: يعني 

برخاست و روي خود بسوي قبله كرد و دستها را به آسمان برداشت و آنگاه پيامبر 
  : گفت 

  .»اتٍرّ مالثَ، ثَليدٍ و بنُد خالِعنَا صم مِيكلَ إِأُبرَي أَنّ إِمهللّأَ«
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 عبارت را نو اي» جويم خداوندا من از كار خالد بن وليد بسوي تو بيزاري مي«: يعني 
 و 67، ص 3 و تاريخ طبري، ج 430، ص 2ابن هشام، ج به سيره . (سه بار تكرار نمود

  ). نگاه كنيد68
! »ت، براي وصول بقدرتارتكاب جناي«توان به  آيا چنين بزرگمردِ دادگري را مي

  آيد؟ يا اين اتّهام، خيانت در گزارش تاريخ به شمار نميمتهم كرد؟ آ
رد و اگر كسي را شم  جان و مال مردم را بسي محترم مي�خالصه آنكه پيامبر اسالم

كرد، ولي در خور اين كيفر بود و عدالت و انصاف و شريعت و  محكوم به مرگ مي
  .نمود قانون نيز حكم مرگ او را امضاء مي

 و امثال ايشان پيمان مالّس يا * يهوديكفَأبوعتوانست ببيند كه  آري، پيامبر نمي

 كه گناهي جز – مسلمانان عرب را بر ضد شكنند و قبائل خود را با جامعة اسالمي مي
گران را  كنند و آنگاه، دم برنياورد و فتنه  به خونريزي تشويق مي-پرستي نداشتند ترك بت
يعني در وقتي كه دشمنان هر لحظه در كمين بودند » زمان جنگ«آنهم در ! نكندسركوب 

ه، همانند پس كار اين پيامبر حكيم در دفاع از جامع. تا مسلمانان را از ريشه براندازند
كند تا او را از مرگ حتمي  عمل پزشكي بود كه عضو فاسد را از پيكر بيمار قطع مي

آيا چنين پزشكي را خدمتگزار بايد شمرد يا خيانتكار؟ آيا او را مهاجم بايد . نجات دهد
هاي رسول اكرم از  نگار تازه، نه تنها بر اينگونه حمايت دانست يا مدافع؟ عجبا كه سيره

زند و آنرا  اي از موارد بر عفو و رحمت او نيز طعنه مي تراض دارد بلكه در پارهجامعه اع
و اين تفسير از روحية خودش كه سالها بر مسند سياست . پندارد مي! نوعي سياستمداري

  : كند، راستي كه  تكيه زده به خوبي حكايت مي
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 پيش چشمت داشتي شيشه
  كبود

  

زان سبب عالم كبودت   
  1!نمود مي
  

پيامبر بزرگوار .  بوديبعبداهللا بن أُ از اين گفتيم كه رهبر منافقان مدينه، پيش

از مردنش تصميم  حتي پس. كرد هايش تحمل مي  اين مرد را با همة كارشكني�اسالم
گرفت بر جنازة او نماز گزارد ولي وحي إلهي وي را از اينكار بازداشت و به روايتي، 

. 2هللا آمد و رسول خدا را از دعاكردن بر منافقان منع نمودوحي پس از نماز پيامبر بر عبدا
در زمان حيات عبداهللا، بارها كساني چون عمر بن خطّاب وديگران از رسول اكرم اجازه 

 23خواستند تا وي را بكشند اما پيامبر رحمت، اين كار را روا نشمرد، خود نويسندة 
  : نويسد  سال در اين باره مي

خواهي پدرم را بكشي  اگر مي:  به پيامبر گفت يببن أُحتّي پسر عبداهللا [
  )168صفحة . (]!خود مرا مأمور كن

  : پيامبر در پاسخ او فرمود 

»هِ بِقُفَّرَتَل نَبنُحسِ نُ وص َتَحبهقِ ما بيم 293، ص 2سيرة ابن هشام، ج . (»ناع(  

_________________________________________________________________________ 

كرد و پس از   تشويق مي�وي مردم را بر دشمني با پيامبر: نويسد  دي مي درباره اين مرد يهودي، واق-*
زد تا آنجا كه سالم بن عمير نزد خود  با اشعار خود بر اينكار بيشتر دامن مي» بدر«پيروزي مسلمين در 

 نگاه 17 و 174، ص 1به مغازي واقدي، ج . (عهد كرد تا او را بقتل آورد و تصميمش را عملي ساخت
  )كنيد

  .دفتر اول مثنوي مولوي -1
  . از سوره توبه نگاه كنيد84براي ديدن آثاريكه در اين باره آمده به تفسير طبري ذيل آيه  -2
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برد به نيكي با او  ما بسر ميكنيم و تا هنگامي كه با  بلكه با وي مدارا مي! نه«: يعني 
  .»رفتار خواهيم كرد

گيرم كه اين بخشش و مدارا از سياست و مردمداري سر زده باشد نه از رأفت و 
را محترم داشته وخطاهاي ايشان را ناديده  خون مردم ماليمت، ولي بر سياستي كه

و چه معارضه » نبوت « اعتراض است؟ و اين سياست، با امرگرفت، چه جاي مي
ميل نبود كه  برخوردي دارد؟ نويسنده، كوشش نموده تا نشان دهد پيامبر اسالم باطناً بي

و خزرج، از انجام اين كار مانع شد و در   از ميان برود ولي اختالف أوسيبعبداهللا بن أُ
  : نويسد  اين زمينه مي

   از سورة نساء 88سيوطي در شأن نزول آية [

� $$$$ yy yyϑϑϑϑ ss ssùùùù öö öö//// ää ää3333 ss ss9999 ’’’’ ÎÎ ÎÎûûûû tt tt ÉÉ ÉÉ)))) ÏÏ ÏÏ����≈≈≈≈ oo ooΨΨΨΨ çç ççRRRR ùù ùùQQQQ $$ $$#### ÈÈ ÈÈ ÷÷ ÷÷ tt ttFFFF yy yy∞∞∞∞ ÏÏ ÏÏùùùù ªª ªª!!!! $$ $$#### uu uuρρρρ ΝΝΝΝ åå ååκκκκ || ||¦¦¦¦ xx xx.... öö öö‘‘‘‘ rr rr&&&& $$$$ yy yyϑϑϑϑ ÎÎ ÎÎ//// (( ((#### þþ þþθθθθ çç çç7777 || ||¡¡¡¡ xx xx.... 44 44 tt ttββββρρρρ ßß ßß‰‰‰‰ƒƒƒƒ ÌÌ ÌÌ���� èè èè???? rr rr&&&& ββββ rr rr&&&& 

(( ((####ρρρρ ßß ßß‰‰‰‰ ôô ôôγγγγ ss ss???? ôô ôô tt ttΒΒΒΒ ¨¨ ¨¨≅≅≅≅ || ||ÊÊÊÊ rr rr&&&& ªª ªª!!!! $$ $$#### ((   )88: نساء (  � ))
خواهيد  آيا مي(!!) ايد آنها مردودند شما را چه كه دربارة منافقان دو دسته شده«

  .»كسي را كه خدا گمراه كرده است هدايت كنيد؟
: بداهللا بن ابي است كه پيغمبر از وي به تنگ آمده فرمود مقصود، ع: نويسد  مي

كيست كه مرا از شرّ وجود شخصي كه پيوسته درصدد آزار من است و مخالفان مرا در 
آورد نجات دهد؟ ولي ميان أوس و خزرج دودستگي افتاد وهمين  خانة خويش گرد مي

  )169صفحة ]!. (اددامر او را از كشتن نجات 

 بجاي سيوطي، بايد دانست تفسيري كه از 1نارسا و ناقص نويسندهگذشته از ترجمة 

 است كه پيش از اين ينجاللَنگار قرار دارد، همان تفسير  مانده ومورد اعتماد سيره
_________________________________________________________________________ 

آمده با آنكه معناي ! »آنها مردودند«:  به صورت )وابسما كَم بِهسركَ أَاهللاُو«: در اين ترجمه، جلمه  -1
بنابراين، مفهوم جمله بعد نيز روشن » ن رد كرده استخدا آنانرا بسبب اعمالشا«: جمله آن است كه 
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اما شگفتا كه در اين تفسير اثري از آنچه نويسنده آورده، . ايم اش سخن گفته درباره
  : نويسد  ه مي، همين انداز از سورة نساء88 آية سيوطي دربارة! بينيم نمي

»لَو ما رجعن أُ مِ ناسلَ اختَدٍحالنّف اقتُ : ريقٌ فَقالَم فَ فيهِاسمله !ريقٌ فَ قالَو 
  )88تفسير الجاللين، سورة نساء، آيه . (»لَزَنَال، فَ

و پيامبر و يارانش (از جنگ احد بازگشتند ) منافقان(اي از مردم  زمانيكه دسته«: يعني 
اي به پيامبر  ميان صحابة پيامبر دربارة آنان اختالف نظر پديد آمد، عده) ا ياري نكردندر

نه، در آن هنگام اين آيه نازل : و دستة ديگر گفتند ! پيشنهاد كردند كه آنها را بقتل رسان
  .»شد

اگر فرض كنيم كه شأن نزول مذكور صحيح باشد، در اين صورت همانگونه كه 
 قصد كشتن متخلّفان از جنگ را نداشته بلكه گروهي از ياران �امبرشود پي ظه ميمالح

 سورة نساء همين 88وي، پيشنهاد مزبور را مطرح ساخته بودند و قرآن كريم نيز در آية 
 سفارش فرموده كه مسلمانان در كار منافقان به اختالف و دودستگي نپردازند و اندازه

. اند قان بدليل اعمال خود، به گمراهي رفتهسخن از اين مقوله به ميان آورده كه مناف

 و )ينِتَئَ فِقينَافِني المم فِكُما لَفَ(بعالوه در آية شريفه از منافقين، به لفظ جمع ياد شده 

و هيچ مورخي .  تطبيق شوديباز شخص معيني نام و نشان نرفته است تا با عبداهللا بن أُ
اين آيه، درصدد برآمد تا عبداهللا بن ابي و  لهم ادعا نكرده كه پيامبر اسالم پس از نزو

                                                                                                                                                    

. شود كه اگر خداوند آنها را از هدايت خود محروم ساخته، دليلش را در اعمال ناپسند آنان بايد يافت مي
اين اشكال ) همانگونه كه نويسنده ترجمه نموده(ولي چنانچه جمله نخستين را بطور ناقص ترجمه كنيم 

پاسخ ! اوند گروهي را از هدايت خود محروم ساخته وبه گمراهي سپرده است؟آيد كه چرا خد پيش مي
كند كه بر طبق مشيت و قانون خدا، اعمال ناشايسته مايه  اين اشكال همان است كه قرآن بدان اشاره مي

ها  شود و واكنش خيانت و زشتكاري، دورشدن از حق و افتادن در گمراهي سلب توفيق از آدمي مي
  .است
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ديگر متخلّفان از جنگ احد را بقتل رساند تا بتوان گفت كه اختالف أوس و خزرج، 
  پس اين افسانه سرايي چه معنا دارد؟! شدن نجات داد منافقان مزبور را از كشته

كور درست از اينها گذشته، ادعاي فوق در صورتي قابل اعتناء است كه شأن نزول مذ
و سياق آية بعد، آنرا  سازد باشد با آنكه چنين نيست و متن قرآن با اين شأن نزول نمي

  : فرمايد  كند چنانكه مي رد مي

� (( ((####ρρρρ –– ––ŠŠŠŠ uu uuρρρρ öö ööθθθθ ss ss9999 tt ttββββρρρρ ãã ãã���� àà àà���� õõ õõ3333 ss ss???? $$$$ yy yyϑϑϑϑ xx xx.... (( ((####ρρρρ ãã ãã���� xx xx���� xx xx.... tt ttββββθθθθ çç ççΡΡΡΡθθθθ ää ää3333 tt ttFFFF ss ssùùùù [[ [[ !! !!#### uu uuθθθθ yy yy™™™™ (( (( ŸŸ ŸŸξξξξ ss ssùùùù (( ((####ρρρρ ää ää‹‹‹‹ ÏÏ ÏÏ‚‚‚‚ −− −−GGGG ss ss???? öö ööΝΝΝΝ åå ååκκκκ ÷÷ ÷÷]]]] ÏÏ ÏÏΒΒΒΒ 
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دوست دارند همانگونه كه خودشان به كفر گراييدند شما نيز كافر ) منافقان(آنها «

پس، از آنان دوستاني همپيمان مگيريد تا آنكه ! گرديد و با يكديگر همسان شويد

  .»...در راه خدا مهاجرت كنند

فقان مزبور، از ساكنان شود كه منا از قيدي كه در آخر جمله آمده، به خوبي معلوم مي
مدينه نبودند زيرا شرط دوستي و همياري با آنان را هجرت ايشان به سوي مسلمين 
شمرده است و ترديد نيست كه مقصود از هجرت در روزگار پيامبر، حركت از ديار كفر 

  . بوده است)مدينه(به سرزمين ايمان يعني 

د از نيمة راه بازگشتند، تطبيق حاُبنابراين، آية شريفه با منافقان مدينه كه در جنگ 
شود بلكه بقول طبري، آية كريمه با مرتداني پيوند دارد كه از مسلمين جدا شده و به  نمي

  1.اهل مكّه پيوسته بودند

_________________________________________________________________________ 
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است يعني موضوع ! » موضوعسالبة بانتقاءِ«: پس، توسل به گفتار سيوطي در حكم 

 توان بدست جي كه از گفتارش مياصلي در سخن او درست نيست تا چه رسد به نتاي
  !آورد

توانست  شت مي دايب تصميم به قتل عبداهللا بن اُ�از اين گذشته، اگر رسول خدا
هنگامي كه همة اصحابش از عبداهللا رويگردان شدند، تصميم خويش را به مرحلة اجراء 

  : نويسد   سال مي23نويسندة  مگر نه آنكه خود. گذارد
]اگر به رأي تو رفتار كرده و عبداهللا بن أُ: گفت  مر ميد به عروزي حضرت محمبي 

ناپسند شده  خاستند ولي رفتار او طوري را كشته بودم، كساني به خونخواهي وي برمي
  )168صفحة ]!. (است كه اگر فرمان دهم، همان كسانش او را خواهند كشت

گام فرمان قتل  اهل عفو وماليمت نبود پس چرا دراين هن�آري، اگر پيامبر اسالم
  عبداهللا را صادر نفرمود؟

ارشهاي همنشينان و نزديكان او حقيقت آن است كه ويژگيهاي اخالقي پيامبر را از گز
  ! سال23هاي سياستمداراني چون نويسندة   نوشتهد شناخت نه ازباي

ترين اسناد تاريخي، دربارة  از كهن ي است كه بنقل يك�طالب  بن أبيعلياين، 

   : گفته �رسول خدا

 رقدِ ي ورُغفِي فَمظلَ يل كانَ، بطُّ قَةٍمظلَم بِرٌكافِ  ال وملِس ميهِلَق علَّعتَم يلَ«
  1!»حصفَيفَ

_________________________________________________________________________ 

چاپ قاهره، )  هجري قمري212متوفّي به سال  (يرِنقَزاحم مِم صر بننَتأليف » وقعةُ صِفّين«كتاب  -1
  .314صفحه 
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 هيچ مسلمان و كافري، از جانب او ستمي نرفت بلكه بر پيامبر ستم  برهرگز«: يعني 
نانش در يافت، و از دشم كرد و بر قدرت دست مي ورزيدند و او عفو مي مي
  !.»گذشت مي

خورد بلكه پياپي از يهوديان  نه تنها اندوه منافقان را مي! انصاف نگار خوش هسير
كند و با اين كار در حقيقت، بر جان و ناموس مسلماناني  انگيز دفاع مي شكن و فتنه پيمان

ز چنانكه با! مردش طلبي بود، هر تجاوزي را روا مي كه گناه بزرگشان خداپرستي و عدالت

  : نويسد   يهودي و منافقاني كه در خانة او گرد آمده بودند، ميميلِوسدر دفاع از 

ت خبر رسيد كه به حضر(!!) خواستند با روميان براه اندازند هنگام جنگي كه مي[
طلحه . كنند و عليه اين جنگ كنكاش دارند م يهودي اجتماعي ميجمعي در خانة شويل

فقط يك نفر توانست فرار .  خانه را محاصره كرده آتش زدنداي مأمور كرد، آنها را با عده
  )169صفحة ]. (كه او هم پايش شكست(!!) كند

  .شود د دروغ بزرگ ديده ميدر اين عبارت كوتاه، چن

  : نويسد  كند و مي افروزي متّهم مي نويسنده، مسلمانان را به جنگ:  آنكه اول

با آنكه پيش از اين بنقل از تواريخ ]! دخواستند با روميان براه اندازن جنگي كه مي[

 با يدِزأَ يرمث بن عحارِ يكي از ياران خود را بنام �نشان داديم كه رسول اكرم

 انيسحبيل غَرَشُبه سوي شام فرستاد و پادشاه مزبور كه » صريب«اي نزد پادشاه  نامه

. قتل رسانيدبرخالف رسم معمول، ب» موته«نام داشت، سفير پيامبر را در سرزمين 

عب بن كَرا به سرپرستي ن  ت15 يك هيئت تبليغاتي مركّب از �بعالوه رسول خدا(
عفارِير غِمپيامبر ). 1در شام فرستاد كه همة آنها را نيز مقتول ساختند» طالعذات اَ« به ي

_________________________________________________________________________ 

  .621، ص 2سيره ابن هشام، ج  -1
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جعفر  ستمگر، گروهي از مسلمانان را به فرماندهي  براي اعتراض به اين پادشاه�اكرم
بيني كنند در شام با سپاه انبوه   گسيل داشت ومسلمين بدون آنكه پيشطالب بن أبي

در . حبيل آمده بودندجانبداري از شرروبرو شدند كه براي ) امپراطور روم شرقي (قلرَهِ

آن جنگ، هرقل به كشتار مسلمانانِ عدالت طلب دست زد و گروهي از آنان را از پاي 

 كه از شام به مدينه آمده بودند خبر طيبنَان چندي بعد، برخي از بازرگان. درآورد

. لشكري گران فراهم آورده تا بر مسلمانان يورش آورد» لقاءب«آوردند كه هرقل در 

ان و مال مسملين برخاسته و با هرقل ج بناچار بر آن شد تا به دفاع از �رسول خدا

بايد » به راه انداختنجنگ «آيا چنين كاري را .  كردوكبتَرويارو شود و از اين رو عزم 

  !غرضي است؟ شمرد؟ آيا اين گونه برخورد با سيرة پيامبر، نشانة انصاف و بي

م براي بحث و كند كه گروهي در خانة سويل ود مينگار چنين وانم سيره:  آنكه دوم

خواهدجرم آنانرا ناچيز و سبك جلوه دهد  و با اين تعبير مي! كنكاش گرد آمده بودند
دهند، مثالً در سيرة ابن  به صورت ديگري خبر مي! ما را از اين كنكاشولي كتب سيره 

  : خوانيم  هشام مي

 ند عِهيتُ ب كانَ ويهودِ اليمِلِيو سيتِ في بونَعمِجتَ يقينَنافِ المنَ مِ ناساًنَّإِ«
جاسومثَ يالنّونَطُب اسع في غَِ���� اهللاسولِن ر تَةِزو 2 هشام، ج سيرة ابن. (»وكب ،

  )517ص 
  گرد–ة جاسوم بود  كه در محلّ–م يهودي سويلقان در خانة فاز منا گروهي«: يعني 

  .»داشتند  در جنگ تبوك بازمي� با رسول خداآمدند و مردم را از همراهي مي
وچكي نبود وبازداشتن مردم از ككامالً روشن است كه جنگ با امپراطوري روم، نبرد 

بنابراين، چنين خيانتي . پيوست  به نابودي پيامبر و مسلمين مي�مهمراهي با رسول اكر
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كه حدأكثر به ! نه كنكاش دركار جنگ نام نهاد» اقدام بر ضد جامعة مسلمين«را بايد 
  .انجاميد اظهار عدم رضايت مي

كند   سال، اين داستان را از سيرة ابن هشام نقل مي23ظاهراً نويسندة :  آنكه سوم

تاب تصريح شده كه كسي در اين ماجري نسوخت و تنها مركز توطئه به ولي در اين ك
  : نويسد  چنانكه ابن هشام مي. آتش كشيده شد

 هصحاب أَمح اقتَ وهجلُت رِرَسانكَ فَيتِ البهرِن ظَ مِةِليفَ خَ بنُاكح الضَّمحتَاقفَ«
  )517، ص 2سيرة ابن هشام، ج  (.»واتُفلَأَفَ

ن خليفه از پشت بام خانه، خود را به پايين افكند و پايش بشكست ضحاك ب«: يعني 
  . »و يارانش نيز پايين پريدند و نجات يافتند

 از چه راهي بدين نتيجة معكوس رسيده و در براين، هيچ معلوم نيست كه نويسندهبنا
  !جز يك تن، همه را به آتش سوخته است؟! عالم خيال

 چنين ابن هشامرسد زيرا   مشكوك به نظر مياصل اين ماجري كامالً:  آنكه چهارم

، ديگريگويد شخص موثقي آنرا از قول   نيافته بلكه ميابن اسحقداستاني را درسيرة 

براي من بازگو كرد كه هيچ معلوم نيست آن ديگري، چه كسي بوده و تا چه اندازه 
  !توان بگفتة او اعتماد نمود؟ مي

  :  صورت آمده است عبارت ابن هشام در آغاز داستان بدين

  .» ...هثَدن حم عةُقَي الثِّنِثَدح  وشامٍ هِ ابنُقالَ«
ابن هشام گفته، مرا شخص قابل اعتمادي حكايت كرد از ديگري، كه اين «: يعني 

  !.»...حديث را براي او نقل كرده است
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 بيلَحالً مث. اند را بصورتي جز اين، گزارش كرده ساير كتب سيره نيز ماجراي مزبور

ار معم، آگاه شد به  از توطئه منافقان درخانة سويل�همين كه رسول خدا: نويسد  مي
  :  فرمود رياسِ

م لتُ قُل بلقُوا فَرُنكَن أَإِوا، فَا قالُمم علهاسأَوا فَقُرَ احتَدِم قَهنَّإِ فَوم القَكِدرِأَ«
. »يهِلَ إِونَرذِعتَ ي���� اهللاِسولَوا رتَأَم فَه لَكذلِ الَقَ فَارمم عيهِلَ إِقَلَانطَذا، فَ كَذا وكَ
  )103، ص 3السيره الحلبيه، ج (

و از آنان دربارة سخناني كه ! آن گروه را درياب كه آتش گرفتند) اي عمار(«: يعني 
نها روانه عمار بسوي آ. گفتند بپرس و اگر انكار كردند، بگو كه شما چنين و چنان گفتيد

 آمدند و از او �نان پيامبر را براي ايشان بازگو كرد، آنان نزد رسول خداشد و سخ
  .»پوزش خواستند

مبني بر  فرماني � پيامبر اكرمشود بنابر روايت حلبي، اساساًَ همانگونه كه مالحظه مي
. سوزاندن خانة سويلم صادر نكرده و از كشتن كسي سخن به ميان نياورده است

 آمده بدين مفهوم است كه آن گروه با ايجاد �ر رسول خدااي كه در آغاز گفتا جمله
تفرقه در مردم، هالك شدند و خويشتن را به آتش دوزخ افكندند و اگر معناي سخن 

گران به بحث و گفتگو  داد تا عمار ياسر با توطئه پيامبر، جز اين بود چگونه دستور مي
  !شود؟ ري در اين گزارش ديده نميافكندن عمار بر خانة سويلم اث بنشيند؟ و چرا از آتش

 آورده است حلبيه كه  نيز در تاريخش داستان مزبور را چنان گزارش كردطبري

قصة و پيداست ). 108، ص 3تاريخ طبري، ج(برد  م يهودي، نامي نميولي از سويل
نگار  ولي سيره. گويد، اصلي در خور اعتماد ندارد سويلم بدانگونه كه ابن هشام مي

 نمايد، بويژه كه بخش كتابش مي كند و آنرا زينت  هر رطب و يابسي را باور مي!كار تازه
  : بايد گفت !  بيايداي بر ضد پيامبر در اگر نكته
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 خوبان هماراه در تِساءتو را إِ
  دل بود

  

 ادب، هيچ جز بهانه وگرنه تركِ  
  1نبود

  

اي جز  ه نتيجهاي از سيرت پيامبر سخن گويد ب روشن است كسي كه با چنين روحيه
  .دورشدن از حقايق نخواهد رسيد

  
  پيامبر و اسيران جنگ

هر كس بدون تعصب و دشمني، گزارش نبردهاي پيامبر اسالم را در كتب تاريخ 
ببيند، از اعتراف بدين امرخودداري نتوان كرد كه در رفتار پيامبر با اسيران جنگي، رأفت 

 دربارة اسراي  �نويسد رسول خدا يابن اسحاق م. شود طف چشمگيري مالحظه ميو ل
  : جنگ به ياران خود فرمود 

، 2 و تاريخ طبري، ج 645، ص 1سيرة ابن هشام، ج  (»يراًساري خَاألُوا بِوصستَإِ«

  )460ص 
  .»سفارش به نيكي را دربارة اسيران بپذيريد«: يعني 

نرمي، اسيران در قرآن كريم نيز به پيامبر ارجمند اسالم دستور داده شده تا بلطف و 
  : فرمايد  جنگي را دلداري دهد چنانكه مي
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ي كه در دست شما هستند بگو اگر خداوند بداند كه در أال اي پيامبر، به اسيران«
دلهاي خود نيت خيري داريد بهتر از آنچه كه از شما گرفته شده، به شما خواهد 

  .»آمرزد كه خداوند بسي آمرزنده و مهربان است داد و گناهانتان را مي
ته و آزاد شدند، چندان زيادند كه ذكر همة رائي كه مورد عفو رسول اكرم قرار گرفأس

 آورده »نوازِه«جنگ با ابن اسحق در ماجراي . ايشان از حوصلة اين كتاب بيرونست

  : است 

، ص 2سيرة ابن هشام، ج . (»فٍ آالةُتَّ سِنَوازِ هن سبيِ مِِ���� اهللاسولِ رع مكانَ«

488(  
  .» بودند�خدا تن به همراه رسول 6000از اسيران هوازن «: يعني 

 از پيامبر درخواست عفو اند كه چون نمايندگان هوازن وشتهو مورخان باتّفاق، ن
ست خود  به آنان سفارش كرد كه شما پس از نماز جماعت درخوا�نمودند، رسول خدا

ساختن اسيرانشان برانگيزم و به نمايندگان  ارانم را به آزادرا بازگو كنيد تا من همة ي
خواهيم كه نزد مسلمانان  ما از پيامبر مي: حضور نمازگزاران بگويند مزبور فرمود در 

خواهيم كه نزد پيامبر ميانجيگري كنند تا همة اسيران ما  ميانجي شود و از مسلمانان مي
  .آزاد گردند

روز،  نمايندگان هوازن چنانكه پيامبر دستور داده بود، خواهش خود را پس از نماز نيم
راي فرزندان سدرنگ اعالم داشت كه اسيران من و اُخدا بالتكرار نمودند و رسول 

اسيران ما، جملگي از آن : مهاجران نيز فرياد برآوردند ! ي آزادندگعبدالمطلب هم
بدين ! همة اسيران ما از آن رسول خدا هستند: انصار در پي ايشان ندا در دادند ! پيامبرند
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 برخي از ياران پيامبر كه مقاومت نشان گونه تمام أسراء از بند اسارت رهايي يافتند و
  1. اسيران خود را آزاد كردند�دادند با وعدة نيك رسول خدا مي

 أسراي جنگي را اين اقدام پيامبر، اوالً موجب شد كه يارانش بدلخواه و با رضايت،
و ثانياً سبب گرديدكه شش هزار .  از آنان در دلشان باقي نماندرها ساختند و كينه اي 

پرستي را ترك نمودند و با ميل و رغبت، به آئين توحيد روي   مرد و زنِ هوازن بتتن از
  هاي پيكار پيش آمده است؟ آيا سرانجامي زيباتر از اين، براي صحنه. آوردند

.  بوديننَح با اسيران جنگ �اي از رفتار رسول خدا آنچه در اين باره گفتيم، نمونه

اري پيامبر در ديگر جنگها سخن بگوييم گفتار ما در صورتيكه بخواهيم از عفو و بزرگو
  .افتد كشد وبه تأليف كتابي جداگانه و گسترده نياز مي مي ابداراز

گيرد و مانند  نسبت به اسيران ناديده مي  سال، رأفت و لطف پيامبر را23اما نويسندة 
ف هاي تاريخي را به تحري و ماجرااكثر موارد، به تهمت و اتّهام روي مي آورد

 كسي �كند كه اگر پيامبر اسالم نگار گاهي چنين وانمود مي آري، جناب سيره. كشاند مي
داد، بر اين امر اعتماد و اعتباري نبود زيرا به زودي فرمان قتل وي را صادر  را امان مي

ابوعزه الجمحي و معاويه بن مغيره كه از أسراء بدر [: نويسد  چنانكه مي! نمود مي
پس از شكست احد، معاويه . كردند يافته بودند، در مدينه زندگي مي انولي ام(!!) بودند

درنگ  محمد بي. ا آزادكنمرا ببخش ي» اقلني«: ابوعزه به محمد گفت .  بودناپديد شده
ره فرستاد تا بر او و كساني به دنبال معاويه بن مغي) (!!زندب رابه زبير امر كرد گردنش 

  )168صفحة ]. (ن دستور نيز اجرا شدو اي. دست يافته به قتلش برسانند

_________________________________________________________________________ 

، 2 و سيره ابن هشام، ج 87، ص 3 و تاريخ طبري، ج 951، ص 2در اين باره به مغازي واقدي، ج  -1
  . و ديگر كتب تاريخ و سيره نگاه كنيد489ص 
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ه و معاويه بر آيد، زَّهركس به كتبه تاريخ و سيره نظر افكند ودر پي ماجراي ابوع
 سال در اينجا آورده در هيچ كتابي و مأخذي 23يابد كه آنچه نويسندة  بروشني درمي

  .شود و متأسفانه ساخته و پرداختة ذهني مغرض و قلمي خيانتگر است ه نميديد

 مردي حيمه جزَّابوع: فاق دارند اين است كه چيزي كه كتابهاي سيره بر آن ات

به همراه مشركان » بدر«طلب و دشمن پيامبر اسالم بود، وي در  انگيز و فرصت فتنه
قانون اسالم دربارة اسيران، چانكه در متن . قريش، به جنگ مسلمين آمد و اسير شد

   :فرمايد  قرآن مجيد مي. استيمانه قرآن آمده، قانوني بسيار كر

� #### ss ssŒŒŒŒ ÎÎ ÎÎ**** ss ssùùùù ÞÞ ÞÞΟΟΟΟ çç ççFFFF‹‹‹‹ ÉÉ ÉÉ)))) ss ss9999 tt tt ÏÏ ÏÏ%%%% ©© ©©!!!! $$ $$#### (( ((####ρρρρ ãã ãã���� xx xx���� xx xx.... zz zz>>>> ÷÷ ÷÷���� || ||ØØØØ ss ssùùùù ÉÉ ÉÉ>>>>$$$$ ss ss%%%% ÌÌ ÌÌ hh hh����9999 $$ $$#### ## ## ¨¨ ¨¨LLLL yy yymmmm !! !!#### ss ssŒŒŒŒ ÎÎ ÎÎ)))) óó óó//// èè èèφφφφθθθθ ßß ßßϑϑϑϑ çç ççFFFFΖΖΖΖ ss ssƒƒƒƒ ùù ùùRRRR rr rr&&&& 

(( ((####ρρρρ ‘‘ ‘‘‰‰‰‰ àà àà±±±± ss ssùùùù ss ss−−−−$$$$ rr rrOOOO uu uuθθθθ øø øø9999 $$ $$#### $$$$ ¨¨ ¨¨ΒΒΒΒ ÎÎ ÎÎ**** ss ssùùùù $$$$ CC CCΖΖΖΖ tt ttΒΒΒΒ ßß ßß‰‰‰‰ ÷÷ ÷÷èèèè tt tt//// $$$$ ¨¨ ¨¨ΒΒΒΒ ÎÎ ÎÎ)))) uu uuρρρρ ¹¹ ¹¹ !! !!#### yy yy‰‰‰‰ ÏÏ ÏÏùùùù 44 44 ®® ®®LLLL yy yymmmm yy yyìììì ŸŸ ŸŸÒÒÒÒ ss ss???? ÜÜ ÜÜ>>>> öö öö���� pp pptttt øø øø:::: $$ $$#### $$$$ yy yyδδδδ uu uu‘‘‘‘#### yy yy———— ÷÷ ÷÷ρρρρ rr rr&&&& �  

  )4 :محمد (  
از وبرو شديد آنانرا گردن زنيد تا هنگامي كه بسياري با كفار ر) در جنگ(چون «

سپس يا بر آنان منّت نهيد . ت را محكم كنيدايشان را كشتيد آنگاه بند اسار
و يا از ايشان تاوان بگيريد تا آنكه جنگ، بارهاي سنگين خود ) آزادشان سازيد(

  .»...را فرو نهد
نگي در برابر كفّار مهاجم اين آية كريمه در عين آنكه مسلمان را به مقاومت ج

هد يا از د ر ميونمايد زيرا كه دست كند، آزادي اسيران جنگ را نيز تضمين مي تشويق مي
مگر آنكه  (.ا از طريق گرفتن غرامت، اسيران را آزاد كننديراه بخشش و بزرگواري و 

 اسير جنگي، اسير عادي نبوده و دست به جنايتهاي بزرگي زده باشد كه در اين صورت
  ).كشته خواهد شد
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زّه تاواني بگيرد، وي را  بدون آنكه از ابوع�بنابر همين قانون، پيامبر ارجمند اسالم

 يس لَناتٍ بمسلي خَ«: زيرا كه به گزارش واقدي، أبوعزّه به پيامبر گفت . آزاد ساخت
  )111، ص 1المغازي، ج . (»دمحا م ينَّيهِلَ عق بيدصتَ فَي شَنَّهلَ

اي محمد، من پنج دختر دارم كه از مال دنيا چيزي ندارند، پس مرا بر آنها «: ني يع
  !.»ببخش

 نيز بر ابوعزّه رحم آورد و اورا رها كرد تا به دخترانش بپيوندد، ابوعزّه �رسول خدا
  : بهنگام آزادي، نگاهي به پيامبر افكند و گفت 

  )111، ص 1المغازي، ج . (»داًب أَيكلَ عرُكثِ ال أُ وكلُقاتِقاً ال أُوثِ معطيكأُ«

دهم كه هرگز به جنگت نيايم و  بندم و قول مي من با تو پيمان استوار مي«: يعني 
  .»انبوه مردم را بر ضد تو گرد نياورم

آري، پيامبر اسالم نه تنها از ابوعزّه، غرامتي نگرفت بلكه نخواست تا دينداري را بر 
طلب، به  ولي اين مردِ فريبكار و آشوب. ، وادارش سازداو تحميل كند و بقبول اسالم

زودي پيمان خود را با رسول خدا شكست و مردم را با اشعارش بر ضد پيامبر 
يعني به همراه قريش در ! برانگيخت و دوباره براي كشتار مسلمانان به سوي مدينه آمد

 شد و او را به  در اين جنگ نيز بدست مسلمين اسيرشركت نمود اما» دحاُ«جنگ 
 روبرو گرديد، بار ديگر راه �دند، ابوعزّه همينكه با پيامبر خداحضور پيامبر بر

البتّه حق و ! اي محمد مرا آزاد كن: گيري و نيرنگ بازي را در پيش گرفت كه  حيله
ستمكاري بر «را، موجب » پلنگ تيزدندان«عدالت در اينجا حكم ديگري داردو ترحم بر 

تو ديگر به ! نه به خدا:  به وي پاسخ داد �دااز اين رو رسول خ! شمارد مي» دانگوسپن
مكّه نخواهي رفت كه دست به چانة خود بكشي و بگويي، من دوباره محمد را فريب 

  :  به او فرمود �، پيامبربيسعيد بن مسو به قول ! دادم
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 و 301 و 111، ص 1دي، ج مغازي واق. (»ينتَرَّ محرٍن ج مِغُلد الينَؤمِ المنَّإِ«

  )104، ص 2سيرة ابن هشام، ج
  !.»شود  گزيده نميمؤمن از يك سوراخ، دوبار«: عني ي

  .سپس فرمان داد تا حكم عدالت را دربارة او اجراء سازند
حد و  آري، اگر در جنب عفو و گذشت، صالبت و عدالت نباشد همان گذشت بي

  !بخشد نايتكاران جرأت و جسارت ميآورد و به ج حساب، فساد و تباهي پديد مي
يافتن در مدينه زندگي  ابوعزّه پس از امان: نگار مبني بر اينكه  بنابراين، ادعاي سيره

چيزي جز دروغپردازي نيست ! كرد و با اينكه درخواست عفو نمود، او را گردن زدند مي
ن بار ديگر به شدن، به ديار خود بازگشت و چو و چنانكه ديديم أبوعزّه پس از بخشوده

در اينجا مناسب است به اين چند جمله در . مسلمانان آمد، محكوم به مرگ گرديدجنگ 
  : نويسد  سيرة حلبي نيز توجه كنيم، مي

»رَفَظَو����األَمراءِ في ح أَ بِدِسالَّرِاعِ الشّةِزَّبي ع نَّذي ميهِلَ عبِرَسِد أُ قَ و درٍب 
  ال ومعاً جيهِلَ عرَكثِي  ال وهلَاتِقي ن ال أَيهِلَ عذَخَأَ، وهِتِنا بجلِأَ لِداءٍ فِيرِن غَمِ
رَظاهِيأَيهِلَ ع قَما تَ كَاًدحدقَنَ فَمضالع رَو خَ هدجم لِيشٍرَ قُع دٍأُحو صار فرُنِستَ ي 

  )554، ص 2السيره الحلبيه، ج . (»هشعارِأَ بِ����هِتالِلي قِم عهضُرِّحي واسالنّ

همان كسي كه به هنگام !  بر ابوعزّة شاعر، دست يافت1دساألَمراءپيامبر در ح«: يعني 
اسارتش در جنگ بدر، بر او منّت نهاد و بدون آنكه از وي تاواني بگيرد به خاطر 

 مردم فت كه ديگر به جنگش نيايد و انبوهدخترانش او را آزادساخت و از وي پيمان گر
 چنانكه شرح اين – نياورد و كسي را بر خالف وي، همپشتي نكند را بر ضدش گرد

_________________________________________________________________________ 

 پس از جنگ احد، در تعقيب �حمراء األسد، نام محلّي در هشت ميلي مدينه است كه رسول خدا -1
  .مشركان تا بدانجا رفت
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از  احد و به همراه قريش براي جنگ  ولي ابوعزّه پيمان خودرا شكست–ماجرا گذشت 
همراهي كنند و با اشعار  است كه در اين سفر، قريش راوخ مكّه بيرون آمد و از مردم مي

  .»كرد خود آنانرا بر جنگ با پيامبر تشويق مي

 سال ادعا دارد از اسيران بدر بود و 23 كه نويسندة ةيرَغَ بن مةيعاوِمما درمورد ا

بايد !  او را امان داد، سپس كساني را بدنبال وي فرستاد تا به قتلش رسانند�پيامبر
  : دانست كه 

نبود بلكه باتّفاق مورخان، از كساني » درب«معاويه بن مغيره در شمار اسيران  : اوالً

به سيرة ابن . (مزبور دستگير شد از نبرد شركت نمودند و بعد» دحاُ«ود كه در جنگ ب
 رجوع 555، ص 2 و سيرة حلبي، ج 536، ص 2 و تاريخ طبري، ج 104، ص 2هشام،  

  )كنيد

د را تمام كرده و به سوي مكّه رهسپار حپس از آنكه مشركان قريش، جنگ اُ : ثانياً

و بطور پنهاني به مدينه آمد تا براي قريش  نان جدا گشتشدند، معاويه بن مغيره از آ

عثمان، با   رفت زيرافّانعثمان بن ع، معاويه به خانة حلبيبنا بگزارش !  كندجاسوسي

عثمان وي را در خانة خويش جاي ). ميه بودندو هر دو از بني اُ(او خويشاوندي داشت 
پيامبر در اين هنگام شنيد كه . گيردداد و به حضور پيامبر رسيد تا براي معاويه امان ب

چيزي نگذشت كه معاويه را ! معاويه بن مغيره در مدينه است، او را پيدا كنيد: فرمايد  مي
سوگند به كسي كه تو را به : عثمان به پيامبر گفت .  آوردند�يافتند و به نزد رسول خدا

! معاويه، امان بگيرمام بيرون نيامدم مگر آنكه براي  حق برانگيخته است من از خانه
 كه دريافته بود معاويه براي جاسوسي به مدينه آمده، سه روز به وي امان �رسول خدا

مدت از مدينه بيرون رود و فرمود كه پس از سه روز، اگر  داد و شرط نمود كه در اين
  : نويسد  حلبي پس از ذكر اين ماجرا مي. او را يافتند، كشته خواهد شد
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»رَ خَوجر اهللاِولُس ����ح ألَ امراءأَ فَدِسقامعاوِ مثَةُي لِعستَالثاً يأَم خبارسولِ ر 
 ةِدينَي الملَ إِ���� اهللاِسولُ ر عادعِابِ الرّومِي الي فِا كانَملَ، فَيشاًرَها قُ بِيأتِي لِ����اهللاِ

 –ما نه ع اهللاُيضِ ر– رٍ ياسِنُ بارم ع وةِثَ حارِ بنُيد زهكَدرأَ فَباً هارِةُيعاوِ مجرَخَفَ
  )555، ص 2السيره الحلبيه، ج . (»الهتَي قَتّ حياهمرَفَ

 به حمراءاألسد رهسپار شد و معاويه سه روز در مدينه ماند و �خدارسول «: يعني 
چون روز . كرد تا آنرا به قريش برساند در اين مدت از كارهاي پيامبر خبرگيري مي

 زيد بن حارِثَة به مدينه بازگشت ومعاويه از آنجا گريخت اما � پيامبرچهارم فرا رسيد
و عو تيري بسوي وي افكنده بقتلش رساندند او را دريافتندر ار بن ياسِم«.  

 �د جاسوسي بود و رسول خداحوه بر شركت در جنگ اُبنابراين، جرم معاويه عال
ينه بيرون رود فرصت بخشيد تا از مدنيز وي را بطور مطلق امان نداد بلكه سه روز او را 

سرگرم ! اما معاويه در اين مدت به شغل شريف خود) 105، ص 2سيرة ابن هشام، ج (
 سال كه ادعا دارد پيامبر اسالم در اين باره 23پس، نويسندة . بود تا به قتل رسيد

  !جز دروغگويي، حجتي در دست ندارد! برخالف پيمان خويش رفتار كرد
دهد، آنهم   يك كافرِ محارب را امان مي�توجه اينجاست كه پيامبر ارجمندنكتة قابل 

آيا اينكار، بر . كافري را كه به آهنگ خيانت و جاسوسي بسوي مسلمانان آمده بود
  شود؟ كند يا نمونة رحمت و كرامت او محسوب مي خشونت و قساوتِ پيامبر داللت مي

امان داد، هرگز با آن  ه معاويه بن مغيرهو كرد و ب عف ابوعزّه را�روزي كه پيامبرخدا
برخوردار دو شرط ننمود كه بايد آيين اسالم را بپذيرند تا بتوانند از عفو و امان وي 

اي از اعطاي آزادي شمار  شوند آيا اين روش، دليل بر تحميلِ عقيده است يا نمونه
  آيد؟ مي
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سيرت پيامبر اسالم بخواند انصاف باشد كه اين مزايا را در  راستي آدمي چقدر بايد بي
  !و سپس آنها را به تحريف آورد يا ناديده گيرد؟

يك لحظه بايد انديشيد، پيامبري كه اين همه لطف و بزرگواري نشان داده در محيطي 
زيسته كه در آنجا جز تعصب و قساوت، چيزي حاكم نبوده است، آيا دعوت و  مي

  !توان كوچك شمرد؟ سيرت چنين پيامبري را مي

بي  بن أَةقبع«و » ثحارِ ر بنضَنَ«: نگار از كشتن دوتن اسير ديگر بنام  سيره
منويسد  كند و مي مي ياد» يطع :  

از مشاهدة اين دو . از جمله اسيران بدر، عقبه بن أبي معيط و نضر بن حارث بودند[
].  بزنندتن، پيغمبر بياد مخالفت و شرارت آنها در مكّه افتاده امر كرد گردن آن دو را

  )164صفحة (
پيش از اين گفتيم كه فرمان قرآن دربارة اسيران جنگ دو چيز بيش نيست، يكي آنكه 

ا م إِ وعد باًنَّا ممإِفَ(و ديگر آنكه از وي تاوان بگيرند  بر اسير منّت نهاده او را آزاد كنند
شود و گاه، بصورت  ه ميتسوي» مبادلة اسيران«و البتّه تاوان مزبور، گاهي از راه . )داءفِ

اما اين قانون، مربوط به أسراي عادي است و كساني . بايد پرداخت گردد» غرامت مالي«
كه عالوه بر شركت در جنگ، دست به جنايتهاي ديگر نيز زده باشند كيفري جداگانه 

  !اند برد، از اين زمره نگار از ايشان نام مي دارند و آن دوتن كه سيره

 را در ميان اسيران بر ثضر بن حارِنَ مغازي آورده هنگامي كه واقدي در كتاب

  :  گفت يرمب بن عصعمپيامبر عرضه كردند، وي به هراس افتاد و به 

  )106، ص 1المغازي، ج . (»صحابين أَ مِلٍجرَني كَلَجعن ي أَكبم صاحِلِّكَ«

و اسير (يارانم قرار دهد سخن بگو تا مرا مانند يكي از ) پيامبر(با رفيق خود «: يعني 
  !.»)عادي به شمار آورد
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  : مصعب به وي پاسخ داد 

  )106، ص 1المغازي، ج . (1»هصحاب أَبذِّع تُنت كُكنَّإِ«

  !.»دادي تو ياران پيامبر را شكنجه مي«: يعني 
گر را كه به جنگ مسلمانان آمده و چه بسا در جنگ نيز كساني را  آري، يك شكنجه

  .آيد كنند زيرا كه او يك اسير عادي بشمار نمي زاد نميكشته است، آ
و اسالم ! آورد نگار براي نضر بن حارث، اشگي بديده نمي خواني سيره بنابراين، مرثيه

اي عدالت كند، از اظهار صالبت و اجر مشمول عفو ورحمت مي كاران را همچنانكه گنه
 قاعده، الزم و ملزوم يكديگرند كه و اين هر دو. ورزد دريغ نمي زدر برابر جنايتكاران ني

  !اگر جز اين بود، نشانة كاستي دين بود

شد و در   نيز در حقيقت همكار نضر بن حارث شمرده ميطيعم بي بن أَةقبعاما 

عقبه، جسارت را بدانجا رسانده بود كه روزي ! دادن، دست كم از او نداشت شكنجه

  :  به وي گفت فلَ بن خَيبأُدوستش 

»هي مِجوجهِن وكح ن لَ إِرامقيتم حأ قَفطَم تَلَ فَداًماهو زُ تبهِجهِق في وو  
  )442، ص 2السيره الحلبيه، ج . (»هينَم علطِتَ

ديدار من بر تو حرام باشد اگر به هنگام مالقات محمد، پاي خود را بر پشت «: يعني 
  !.»شت بر چشمش نكويياش آب دهان نيافكني و م سر او ننهي و در چهره

  : نويسد  حلبي مي

، ص 2ه، ج يره الحلبيالس (1!»ك ذلِهِ بِلَعفَ فَةِدو النَّ في دارِداً ساجِ����هدجوفَ«

442(  

_________________________________________________________________________ 

  .آورده است) 441، ص 2ج (در سيره خود مقايسه شود با آنچه مقريزي در إمتاع األسماع و حلبي  -1
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ه يافت كه به حالت سجده در افتاده بود و دو را در دارالنَّ�عقبه، پيامبر«: يعني 
  !.»سفارش دوستش را جامة عمل پوشانيد

به بجنگ پيامبر  كه» گر شكنجه«تنها به كيفر چند ! انصاف نويسِ خوش ه كه سيرشگفتا
ولي از افرادي كه پس از غزوة ! خورد هم آمده بودند چشم دوخته و اندوه آنانرا مي

آري، كتابهاي سيره وتاريخ كساني را ! گويد بدون تاوان آزاد شدند هيچ سخن نمي» بدر«
امت پيامبر گشتند و بدون آنكه آئين اسالم را برند كه مشمول رحمت اسالم و كر نام مي

 ةزَّعبيع و أبو والعاص بن ربب و أَنطَب بن حلِطَّم«: بپذيرند، آزاد شدند مانند 
جمحي و ابن عمير بن وهب و صبن أبي رِيفي كه البته شخص اخير را 2»ةفاع 

  .ي آن خودداري ورزيد آزاد كرد تا خود غرامتش را بازفرستد ولي از ادا�رسول خدا
 با كساني از اسيران كه نوشتن �نكتة بسيار حساس اينجا است كه پيامبر اكرم

نويسي بياموزد، از   مسلمان را خطكده كود تند شرط نمود كه هر كدام چوندانس مي

  : نويسد   در طبقات كبري مي ابن سعد! رهايي يابد اسارت

م هِموالِ أَدرِلي قَم عهِي بِفادِ ي و كانَسيراً أَينَبع سدرٍ بوم يِ���� اهللاسولُ ررَسأَ«
 يهِلَ إِعفِ دداء فِهن لَكُم ين لَم فَونَبكتُ اليةِدينَ المهلُ و أَونَبكتُ يةَكَّ مهلُ أَو كانَ

لمانِ غِ منِلمانٍ غِةُرَشَعفَةِدينَ الم لَّعمإِم فَهوا فَفُذَذا حهداؤُ فِوابن سعد، طبقات . (»ه

  )246، ص 1 و سمند احمد بن حنبل، ج 14، ص 2ج 
هفتاد تن اسير گرفت و از آنان به تناسب اموالشان   روز بدر�خدا رسول«: يعني 

نوشتند،  نويسا بودند ولي اهل مدينه خط نمي  مردم مكه) برخي از(خواست و  غرامت مي
                                                                                                                                                    

  .361، ص 1 از سوره فرقان و نيز سيره ابن هشام، ج 29تفسير كشّاف، ذيل آيه : مقايسه شود با  -1
 474، ص 2تاريخ طبري، ج :  نگاه كنيد و درباره ابن عمير به 659، ص 1سيره ابن هشام، ج : به  -2

  .بنگريد
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پسران مدينه را به او توانست تاوان دهد، ده تن از  پس هر كس از اسيران كه نمي
شدند همين آموزش، تاوان  سپردند تا بدانها نوشتن آموزد و چون پسران، كاردان مي مي

  .»آمد اسير به شمار مي
اين نكتة تاريخي نمايشگر آن است كه اسالم تا چه اندازه به دانش و آگاهي ارج 

  .لمانان، تأكيد داشته استسنهاده و در آموزش م مي
عربها نسبت به نژاد خود تعصبي شديد و حميتي فراوان داشتند ولي نكتة ديگر آنكه 

نيمي از تاواني ) پوستان سياه(مقرّر فرمود تا اسيرانِ غيرعرب » بدر«پيامبر اسالم در جنگ 
  )5367، شمارة 5ال، ج م العنزُكَ!. (كنند د، پرداخت مينژا  بپردازند كه اسراي عربار

كردن اسيران در ميان تازيان معمول بود  شكنجه و مثلهباز هم نكتة ديگر آن است كه 
اند كه  در كتب سيره آورده. و اينكار زشت، بوسيلة پيامبر اسالم منسوخ و تحريم شد

سهدر جنگ بدر به اسارت مسلمانان درآمدمرويل بن ع  . وي معموالً در مكّه بر ضد

 گفت � به رسول خداابطّبن خَر معكرد، هنگامي كه گرفتار شد،   سخنراني مي�پيامبر

:  

»يا راهللاِولَس نِع ثَنزِعني أَ دتَيي سبنِيلِه ع دلَمرو يسانُ لِعال فَه قُيوملَ عيك 
  !»داًب أَنٍوطِ في مطيباًخَ

اي پيامبر خدا مرا اجازت ده كه دندانهاي پيشين سهيل را بكشم تا زبانش به «: يعني 
  !.»يچ مقامي بر خالف تو سخنوري كنديد و هرگز نتواند در هگفتن بيرون آ هنگام سخن

   : به عمر پاسخ داد �رسول اكرم

 و 449، ص 1سيرة ابن هشام، ج . (»اًيبِ نَنتن كُ إِ بي و اهللاَلُثِّمي، فَهِ بِلُثِّمال أُ«

  )107، ص 1 و مغازي واقدي، ج 465، ص 2تاريخ طبري، ج 
  !.» مثْله خواهد كرد– هر چند پيامبرم – كنم كه خدا مرا من او را مثْله نمي«: يعني 
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  . در برابر گروگاني، آزاد فرمود آنگاه سهيل بن عمرو را
گرفت كه آنها را در عربستان و  اين گونه رفتار با اسيران، در روزگاري صورت مي

 دادند، مردانشان را كور يا اخته ترين صورتها شكنجه مي ديگر مناطق جهان به زشت

اثر ابن بلخي دربارة » فارس نامه«در كتاب . داشتند كردند و زنانشان را بفحشاء وامي مي

آورد و  پس مرد را مي«: خوانيم  با اسيران عرب مي) پادشاه ايران (شاپور دومرفتار 
 در هر دو سوراخ كردي و حلقه كشيدي و سوراخ مي  ميهر دو كتف او بهم

  1!.»كتاف گفتندي بهر اين، ذواألَو او را از... ي كشيد كتف او مي

ع شد و زناكاري با زنان اسير تحريم گرديد، قرآن ودر اسالم، شكنجة اسيران ممن
  : فرمايد  مجيد مي

� ŸŸ ŸŸωωωω uu uuρρρρ (( ((####θθθθ èè èèδδδδ ÌÌ ÌÌ���� õõ õõ3333 èè èè???? öö ööΝΝΝΝ ää ää3333 ÏÏ ÏÏGGGG≈≈≈≈ uu uuŠŠŠŠ tt ttGGGG ss ssùùùù ’’’’ nn nn???? tt ttãããã ÏÏ ÏÏ !! !!$$$$ tt ttóóóó ÎÎ ÎÎ7777 øø øø9999 $$   )33 :نور (  � ####$$
  .»اسير خود را به زناكاري وامداريد زنان«
  :  سفارش فرمود  دربارة اسيران�پيامبر اسالم

 مهوا لَلينُ أَم وهونَطُوا بعشبِأَ م وهورهوا ظُسلبِم أَكُيمانُت أَكَلَ فيما م اهللاَاهللاَ«
  )55، ص 1الجامع الصغير، ج . (»ولَالقَ

از خدا دربارة اسيراني كه در دست داريد بترسيد، پيكرشان را بپوشانيد و «: يعني 
  .»تار با آنها نرمي نشان دهيدشكمشان را سير كنيد و در گف

  .كرد و سرانجام از راه تاوان و مبادله يا بخشش آزادشان مي

_________________________________________________________________________ 

  .68نامه، چاپ تهران، صفحه  فارس -1
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را وادار كرده كه بر چنين پيامبري افترا بندد و ! نگار منصف اي سيره راستي چه انگيزه
گري با چنين  را به ستيزه! او را به خشونت متّهم كند؟ و چه دليلي خاورشناسان محقّق

  رانگيخته است؟بزرگ مردي ب
توان باورداشت كه اهداف خالص علمي و تحقيقي، آنانرا در اين راه هدايت  آيا مي

آور است كه بسياري از اين خاورشناسان، بر آئين يهود پايبندند يا كيش  حيرت! كند؟ مي
اند با وجود اين، به نبردهاي پيامبر اسالم و رفتار دادگرانة او با   شده را پذيرا�مسيح
اند كه در  شگفتا مگر خاورشناسان يهودي فراموش كرده! كنند ن، اعتراض مياسيرا

  :تورات آمده است 

سي راامر فرموده بود جنگ  با مديان بطوريكه خداوند مو)سرائيلا بني(«
و بني اسرائيل، زنان مديان و اطفال ايشان را ...  ذكورشان را كشتند كرده همه

 امالك ايشان را ع مواشي ايشان و همهع بهايم و جميبه اسيري بردند و جمي
هاي ايشان را به آتش  و تمامي شهرها و مساكن و قلعه. غارت كردند

موسي و العازار كاهن و  و اسيران و غارت وغنيمت را نزد... سوزانيدند
اسرائيل در لشكرگاه در عربات موآب كه نزد اردن در مقابل اريحا  جماعت بني

...  زنان را زنده نگاه داشتيد؟ ايشان گفت آيا همهو موسي با  ... است آوردند
اآلن هر ذكوري از اطفال را بكشيد و هر زني كه مرد را شناخته و با او همبستر 
شده باشد بكشيد و از زنان هر دختري را كه مرد را نشناخته و با او همبستر 

  )تورات، سفر تثنيه، باب سي و يكم. (!»نشده براي خود زنده نگاه داريد

  : گويد  آگاهي ندارند كه مي» انجيل«و مگر خاورشناسان مسيحي از مندرجات 
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ام تا سالمتي  ام تا سالمتي بر زمين بگذارم، نيامده گمان مبريد كه آمده«
  1)انجيل متّي، باب دهم. (!»بگذارم بلكه شمشير را

شمرند   را از پيامبران راستين خدا مي����عيسي و ����موسيبا وجود اين، چگونه 

  كنند؟  را با آن همه رحمت وانصاف و بزرگواري، انكار مي����محمد مصطفيي ول

شريعتي پايبند نيستند، چه او كه به هيچ دين و  و امثال  سال23اما نويسندة 
  گويند؟ آنها ديگر چه حق دارند كه بر جنگهاي دفاعيِ پيامبر اسالم اعتراض كنند؟  مي

نمايند، هيچ معيار   او را انكار ميحقيقت آن است كه وقتي ايشان خدا و قوانين
به قول ! اخالقي در دست ندارند تا حقِّ اعتراض نسبت به ديگران پيدا كنند

اگر خدا وجود نداشته باشد، هر كاري «:  نويسندة مشهور روسي داستايوسكي
اگر از خدا پيام و قانوني در ميان نباشد هر كاري مجاز «:  و به تعبير ديگر !»مباح است

  !كند زيرا ايمان به خدايي كه پيام و هدفي ندارد با انكار او تفاوت نمي! »د بودخواه
 هرچند ما به وجود: ايند كه م سال ممكن است ادعا ن23در اينجا همفكران نويسندة 

حفظ «خدا عقيده نداريم ولي چنين نيست كه قوانين اخالقي را منكر باشيم، ما براي 
  !.كنيم پذيرفته و رعايت ميقوانين مزبور را » منافع عموم

_________________________________________________________________________ 

احكام مزبور در كتب مقدسه دچار : اگر كسي از شرقشناسان، در دفاع از تورات و انجيل ادعا كند كه  -1
جنگ : اوال : در پاسخ او گوييم )! تواند چنين تند و خشن باشد زيرا قوانين الهي نمي(تحريف شده است 

ند در نفصيل آن، افزايش و  با عماليق ومديان و اموريان در اصل، قابل انكار نيست هر چ�موسي
ثانياً پذيرفتن اين . نقصاني پديد آمده باشد لذا شما را نرسد كه به جنگهاي پيامبر اسالم اعتراض كنيد

كند كه دوران اين كتابها را  مسئله كه تورات يا انجيل، دستخوش تحريف گشته است، شما را ملزم مي
  .ييدتمام شده بدانيد و در پي كتاب آسماني سالمي برآ
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جويي  منفعت«را بر مبناي » قوانين اخالقي«اگر بخواهيم : پاسخ ما اين است كه 
ايم زيرا انسان به طور طبيعي  استوار سازيم، اعتبار آن را به كلّي متزلزل ساخته» دنيوي

دهد چنانكه دوستان خويش را بر دشمنانش   بر سود ديگران ترجيح مي رامنافع خود
و اگر نزديكانش به  ورزد دارد و به فرندان خود بيش از فرندان بيگانه مهر مي قدم ميم

ود و چون بر مصائبِ وي ، سردي نشان دهند ش خطر افتند زيادتر از سايرين پريشان مي
ر آدمي به خدا و زندگي آخرت گپس ا... مرد بيش از ديگران در خور مالمتشان مي ش

تواند به  گردد و مي جويي در او تعديل مي  و منفعتدلبستگي پيدا كند خودخواهي
قوانين اخالقي تن در دهد ولي چنانچه راه انكار خدا وآخرت در پيش گيرد، البته به 

خورد  و  رفتن منافع آن، بيشتر اندوه مي تر خواهد شد و بر از دست زندگي دنيا دلبسته

يعني » حب نفس« زنده وفعال تواند بر غريزة نمي! »منافع عموم«در اين صورت انديشة 

. دست رد بر سينة آن نهدچيره شود و در كشاكش زندگاني، همواره » ويشتن دوستيخ«
ما به خاطر منافع عمومي بايد از قوانين اخالقي پيروي : ور كه كاز اين رو ادعاي مذ

 نه معقول است و  نه الزام! كنيم، هر چند اين كار با منافع شخصي ما سازگار نباشد
اوالً معقول نيست زيرا عقل، هنگامي . آورد طبيعي براي ترك لذت و منفعت پيش مي

خواند كه مصلحت خود او نيز در جامعه تأمين  فرد را به رعايت مصالح عموم فرامي
تواند ضمانت كند كه اگر شما به خاطر ديگران از لذائد شخصي  شود ولي هيچكس نمي

اگر جريان كارِ ! كنند خاطر شما بدين كار اقدام مي صرفنظر كرديد، ديگران هم حتماً به
آمد يعني   صورت بود، اين همه تضادهاي تاريخي در ميان بشر پيش نميعمومي بدين

رفت و خون  و بر نيكان عالم ستمي نمي افتاد كسي با مصلحان و بزرگان درنمي
اره به باالترين شد و خادمان و خيرخواهان بشر همو گناهان بدست جباران ريخته نمي بي

گشتند و  مند مي يافتند و از منافع و لذائذ بقدر كافي بهره امتيازات در جامعه دست مي
  !شد دنيا به بهشت مبدل مي
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آورد زيرا  ثانياً انديشة مزبور، الزام طبيعي براي ترك لذت و منفعت پيش نمي

ماعي  است و هرگز يك پندار اجتنيرومندترين غريزة آدمي» خويشتن دوستي«

 به خداوند ايمان محكمتواند اين غريزة پرقدرت را مهار كند، مهارشدن غريزه به  نمي

شود كه در مرحلة عمل،  از اين رو ادعاي مذكور به منزلة شعاري شمرده مي. نياز دارد
نشان » از خود گذشتگي«بينيم خداناشناسان، پيوسته  نمي  چنانكهك! نداردبازارش رونقي

 جز –بنظر ما، آدمي . ل، منافع ديگران را بر سود خويشتن مقدم دارنددهند و در هر حا
اي خودخواه است كه ايمان به مبدأو معاد، به سختي او را از   باندازه–اولياي خداوند 

  !و رادع بزرگ نيز در كار نباشداين مانع دارد تا چه رسد به آنكه  پرستي بازمي نفع

  كند مجنون 1باده درد آلودمان
  

  ! اگر باشدندانم چون كند؟صاف  
  

با وجود انكار و الحادش، دستاويزي ندارد تا به خود  سال 23خالصه آنكه نويسندة 
تابد  گيري روي برنمي  وجود اين، هرگز از خردهبا.  دهد�حقّ اعتراض بركار پيامبر

  : نويسد  چنانكه باز مي
ا مستثني كرد و امر در فتح مكه دستور عفو عمومي صادر شد ولي پيغمبر چند تن ر[

صفوان بن . هاي كعبه پناه برده باشند فرمود آنها را هر كجا يافتند بكشند، هر چند به پرده
عكرمه پسر ابوجهل، حويرث بن نقيذ بن (!!) اميه، عبداهللا بن خطل، مقس بن صباب
  )165صفحة ...]. (سرح نام داشت وهب و ششمي عبداهللا بن سعد بن ابي

  . را بايد خاطرنشان ساختدر اينجا چند نكته

در پيروزيهاي پس از انقالب و نيز در فتوحات بعد از جنگ، معموالً :  آنكه نخست

افتند ولي در  شود و افراد بسياري بكام مرگ فرو مي شدت و خشونتي فراوان ديده مي
 كسانيكه كشته –فتح مكه، با آنكه مكيان قبالً مسلمانان زيادي را بقتل رسانده بودند 

_________________________________________________________________________ 

  .شود نشين مي اي است ناخالص كه در جام ته باده دردآلود باده -1
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 –و آن چند تن كه به قتل رسيدند نيز ! دند از عدد انگشتان يك دست تجاوز نكردندش
 نوادر روزگار شمرده و اين از.  سزاوار كيفر و در خور مرگ بودند–چنانكه خواهد آمد 

 با روش ملوك و فرمانروايان تفاوت �شود و نشانة آن است كه سيرت پيامبر اسالم مي

  .!فتح سرزمينها بوده است نه دلها فتح بسيار داشته و هدف اصلي او،
هنگام ورود به مكه، پيامبر اصرار فراوان داشت تا خونريزي نشود بهمين جهت چون 

  : زند   فرياد ميةبادعد بن عسسپاهش يعني  شنيد يكي از فرماندهان

»اليومي ومالم لحةِمالي ،ستَتُ وملُّحالح ةرم«!  
  !.»گردد شكني حالل مي امروز، حرمت! تامروز، روز خونريزي اس«

 را فرستاد تا پرچم را از دست سعد بگيرد و ����طالب علي بن أبيبالفاصله، 

 و تاريخ 407، ص 2سيرة ابن هشام، ج  (1.شود نخستين كسي باشد كه به مكّه وارد مي
  )56، ص 2طبري، ج 

كنند  رفروشي ميبالند و فخ پس از ورود به مكه نيز برخالف فاتحاني كه بر خود مي
  : كعبه ايستاد و بانگ برداشت   كنار درِ�پردازند، پيامبر يا به تهديد قوم مغلوب مي

»ا اهللاُ إلّال إلهو حدالشَه لَريك ه، صقَدو عدهنَ و رَصع بدهو زَهاألَم حزاب 
وحدأَةٍرَ مائُلُّال كَ، أَه و مالٍ أَمٍو دي عي فَدهتَو قَحت دمالّ إِينِ هاتَيةَدانَ سيتِ الب 
سِوةَقايأَ الحاج ،بهِ شَأِطَ الخَتيلُقَال وبِمدِ الع وطِالسو فيهِصا فَالعالد ةُيةٌأَ مِةًظَلَّغَ م 
  .»هاوالدها أَنِوطُنها في ب مِونَعرب أَلِبِ اإلِنَمِ

_________________________________________________________________________ 

 اليوم! ةمرح الموم يومالي«: در روايت واقدي آمده كه چون سخن بن عباده به پيامبر رسيد فرمود  -1
وند امروز روز رحمت است، امروز روزي است كه خدا«: يعني ) 824، ص 2ج  (»ريشاً قُ فيهِ اهللاُزَّعأَ

  .سپس دستور فرمود تا سعد از پرچمداري بر كنار شود. »قريش را گرامي خواهد داشت
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اش را به راستي  شريك، وعده يهيچ معبودي جز خدا نيست، يكتا است و ب«: يعني 
اش را ياري نمود و گروههاي دشمن را به تنهايي درهم شكست، بدانيد  وفا كرد و بنده

شود در زير پاي  ادعا مي) قبائلاز نزاعهاي (كه تمام مفاخر جاهليت يا خون و مالي كه 
بدانيد . ن كعبهرساني به زائرا ، مگر افتخارِ خدمتگزاري به خانة خدا و آب1*من قرار دارد

 مانند قتل با – خطائي كه شبيه به عمد باشد – بخطا كشته شود كهاز اين پس، كسي
صا، خونبهايي بس گران دارد، صد شتر كه چهل عدد از آنها بايد آبستن تازيانه يا ع

  !.»باشد
پايانِ قبائل، پايان بخشيد  جوييهاي بي  به نزاعها و انتقام�و بدين وسيله، پيامبر بزرگ

گر  فاخر پوچ عربي را از ميان برداشت و تاوان قتل را در نظر آنان بسي سنگين جلوهو م
  : آنگاه فرمود . اي آسوده و آرام پديد آيد ساخت تا از خونريزي دست بردارند و جامعه

»د أَ قَ اهللاَنَّ إِيشٍرَ قُرَعشَيا مذهبخم نَنكُ علِ الجاهِةَوةِيتَ و ظُّعاآلباءِها بِم .
مِالنّاس ن آدمو آد ثُرابٍن تُ مِم ،هِالهذِ تَميا أَ : (ةَ اآلييا النّهن م مِقناكُلَا خَنّ إِاس

  اهللاَنَّم إِتقيكُ أَاهللاِندم عِكُمكرَ أَنَّوا إِفُعارتَ لِلَبائِ قَ ووباًعم شُلناكُع جنثي وأُ ورٍكَذَ
عبيرٌ خَليم«.  

نماييهاي دوران جاهليت و  از امروز خداوند، بزرگ! ه قريشآال اي گرو«: يعني 
اند و آدم از خاك  آفريده شدههمة مردم از آدم . فخرفروشي به پدران را از ميان شما برد

  : سپس اين آيه را خواند ! است
ها و اقوام  ههان اي مردمان، ما شما را از مرد و زني آفريديم و به صورت تير

ترين شما نزد خدا  گرامي) وگرنه(تا بتوانيد يكديگر را شناسايي كنيد گوناگون درآورديم 

_________________________________________________________________________ 

  .اعتبار است از بين رفته و بي:  يعني -*
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. »دانا و آگاه است) بر احوال و اعمالتان(كسي است كه پرهيزكارتر باشد، همانا خدا 
  : سپس فرمود 

»؟»م فيكُلٌي فاعِنّ أَونَرَ ما تَيشٍرَ قُرَعشَيا م  
، يراًخَ«: ؟ گفتند »خواهم كرده چرسد كه من دربارة شما  بنظرتان مي! اي قريشيان«

  .!»ريمٍ كَخٍ أَ أبنُ وريم كَخٌأَ
  : فرمود ! »اي بزرگواري كني كه برادري بزرگوار و برادرزاده نيكويي مي«

  .»قاءلَ الطُّمنتُأَوا، فَبذهإِ«
، 3 ج  و تاريخ طبري،412، ص 2ام، ج سيرة ابن هش. (»ايد آزاد شده برويد كه شما«
  )61ص 

 -پس، گذشت و رحمت در اسالم. صورت فرمان عفو عمومي را صادر كردو بدين 
 به مراتب بر قهر و خشونت غلبه داشت و هدف اصلي از –همانگونه كه بارها گفتيم 

 بوده است چنانكه در پيروزي  هدايت مردم و فتح قلوب آنها�تالشهاي رسول خدا
دسته در دين  مردمان، دسته: مكه اين مقصود به تحقق پيوست و به تعبير قرآن مجيد 

 ... .خدا وارد شدند 

� šš ššχχχχθθθθ èè èè==== ää ää{{{{ ôô ôô‰‰‰‰ tt ttƒƒƒƒ ’’’’ ÎÎ ÎÎûûûû ÇÇ ÇÇƒƒƒƒ ÏÏ ÏÏŠŠŠŠ «« ««!!!! $$ $$#### %%%% [[ [[`̀̀̀#### uu uuθθθθ øø øøùùùù rr rr&&&& �  ) 2 :نصر(  
 سال عادت ندارد كه بر رويدادهاي شكوهمندِ صدر اسالم تكيه كند 23اما نويسندة 
بسرعت از آن ) در فتح مكه عفو عمومي صادر شد: (اي كوتاه كه  و با ذكر جمله

پردازد و به خاطر نيت مخصوصي كه دارد،  ذكرِ مقتولين معدود مكّه ميگذرد و به  مي
  !اش در اينجا لنگر مي اندازد كشتي انديشه

شمرد و چهار تن ديگر نيز   سال مي23از ميان آن شش تن كه نويسندة :  آنكه دوم

 نفر را شش) فرتنا، قريبه، هند بنت عتبه، ساره مواله عمرو بن هشام(افزايد  كه بر آنها مي
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كند مبادا  اي نمي نگار در اين باره كمترين اشاره پيامبر بزرگوار ببخشود ولي جناب سيره
دلي در  گر شود و مقصود او را كه ادعاي تندي و سخت رحمت نبوي بر خواننده جلوه

  !.كار پيامبر است بر باد دهد
نام ببريم تا اين بينيم كساني را كه مشمول عفو پيامبر اكرم شدند  در اينجا الزم مي

  .وضوع چنانكه سزاوار است روشن شودم

ابن اسحق و .  بوده استةيمفوان بن أُص: از ده تني كه نويسنده نام آورده، يكي 

اوقصد داشت خويشتن را در دريا افكند و : اند كه  واقدي و طبري دربارة وي نوشته

 هبير بن ومع خواست بدر�رسول خدا. رون رفتاز مكه بي خودكشي كند از اين رو

خاطره گردد و به مكه  وي را امان داد سپس عمامة خود را برايش فرستاد تا آسوده
 و 418 و 417، ص 2سيرة ابن هشام، ج . (صفوان برگشت و اسالم، اختيار كرد. بازآيد

  )63، ص 3 و تاريخ طبري، ج 853، ص 2مغازي واقدي، ج 

 اتّفاق نمورخا.  نام داشتهلبي ج بن أَةمكرِعِ:  ده تن نشخص ديگر از ميان آ

وي كه از مكه بيرون .  امان داد حكيممأُدارند كه او را نيز پيامبر به خواهش همسرش 

 و مغازي 418، ص 3سيرة ابن هشام، ج . (رفته بود بازگشت و اسالم را پذيرفت
  )63، ص 3 و تاريخ طبري، ج 851، ص 2واقدي، ج 

عد سعبداهللا بن :  قرار گرفتند �رد بخشايش رسول خداسومين نفر از كسانيكه مو
 سال اعتراف دارد كه پيامبر از خون عبداهللا درگذشت ولي 23نويسندة .  بودرحس بن أبي

  : نويسد  مي! آورد كه شبهه برانگيزد و ترديد پديد آورد داستان او را به صورتي مي
 در مدينه از نويسندگان سرح نام داشت كه مدتي ششمي عبداهللا بن سعد بن ابي[

: مثالً پيغمبر گفته بود (!!) داد وحي بود ولي گاهي آخر آيات را با اجازة پيغمبر تغيير مي
گفت  پيغمبر مي) واهللا عليم حكيم: (گفت چطور است بگذاريم  او مي) واهللا عزيز حكيم(



 خيانت در گزارش تاريخخيانت در گزارش تاريخخيانت در گزارش تاريخخيانت در گزارش تاريخ

 

282282282282

 به اين دليل كه از اسالم برگشت(!!) پس از تكرار چند تغيير از اين قبيل(!!) مانعي ندارد
عبداهللا بن سعد بن ) در فتح مكه... (لهي با القاء من تغيير كنده ممكن است وحي اچگون
السرح كه برادر رضاعي عثمان بود به وي پناهنده شد، عثمان چند روزي او را مخفي  ابي

كرد تا جوش وخروشها تسكين يافت آنگاه او را نزد پيغمبر آورده و استدعاي عفو او را 
. يعني با اكراه شفاعت عثمان را پذيرفت) نعم(پيغمبر پس از مدتي سكوت، فرمود . دكر

صفحة ]. (عبداهللا مجدداً اسالم آورد و سپس با عثمان از محضر پيغمبر بيرون شدند
165(  

واضح است كسي كه به دروغ ادعاي وحي و پيغمبري كند هر دم به پيشنهاد اين و 
كند چرا كه اينكار به  زد و اين عمل را بارها تكرار نميسا آن، وحي خود را دگرگون نمي

بويژه كه در گفتارش ! انجامد و مشت وي را نزد پيروانش بازخواهد كرد رسوايي او مي
كه تغيير ) واهللا عزيز حكيم: (اي هم نيامده باشد مانند  سخن ناصواب و بيرون از قاعده

 كه بر نويسندگانِ وحي �ظير محمدتا چه رسد به پيامبرراستيني ن. آن، لزومي ندارد
  : خوانده است  خود، آياتي از اين قبيل مي
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چون آيات روشن ما بر ايشان تالوت گردد، آنانكه به مالقات ما اميد ندارند «

بگو مرا ! تبديل كن)  ديگر سخنبه(گويند كه قرآني جز اين بياور يا همين را 
شود  نسزد كه از خاطر خويش قرآن را تبديل كنم، جز آنچه به من وحي مي



  واكنش تازة پيامبرواكنش تازة پيامبرواكنش تازة پيامبرواكنش تازة پيامبر

 

283283283283

كنم، همانا من اگر خداوندم را نافرماني كنم از عذاب روزي  چيزي را پيروي نمي
  .»بزرگ بيم دارم
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اي از سخنان را بر ما بندد البته با دست قدرت او را  بدروغ پاره) پيامبر(اگر «

  .»كنيم گيريم سپس شريان وي را قطع مي مي
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رسد هيچ  حي كه به او ميوگويد، سخنش جز  پيامبر به دلخواه سخن نمي«

  .»نيست
پذيرد كه پيامبر اسالم بر نويسندگان وحيش چنين سخناني را بخواند  آيا خردمند مي

 با رايزنيِ يكي از ايشان، بارها متن وحي را تغيير – بدون هيچ ضرورتي –و آنگاه 
  !دهد؟

  : نويسد   هشام دربارة سابقة عبداهللا بن سعد همين اندازه مياز اينكه بگذريم، ابن

سيرة ابن . (»يشٍرَلي قُ إِعاً راجِكاًشرِم دارتَ فَحي الو���� اهللاِسولِرَ لِبكتُ يكانَ«

  )409 ص ،2هشام، ج 
نوشت، آنگاه مرتد شد و   مي�وحي را براي رسول خدا) عبداهللا بن سعد(او «: يعني 

  .» به سوي قريش بازگشتبه شرك گراييد و
  : طبري نيز در تاريخش به همين بسنده نموده است كه 

  )59، ص 3تاريخ طبري، ج . (»كاًشرِ مدرتَا فَمسلَد أَ قَكانَ«

  .»وي مسلمان شده بود سپس به شرك باز گرديد«: يعني 

  : د نويس  مييدِسي داده و از قول ولي در تفسير خود، اين داستان را تفصيل بيشتر
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 ليماًع : و هبتَ كَليماًً عمعياًس : يهِلَملي عذا أَ إِكانَ فَ����يبِلنَّ لِبكتُ يكانَ«
كيماًحذا قالَ إِ و : ليماًعتَ، كَكيماً حب : معياًسشَ، فَليماً عكرَفَ كَ ون إِ :  قالَ و

 لَنزَ ما أَثلَ مِلتنزَد أَقَ فَهلُنزِ ي اهللاُانَن ك إِ ويلَ إِيحِد أوقَ فَيهِلَوحي إِ يدمح مكانَ
تفسير . (»كينَشرِالم بِقَحِلَفَ. كيماً حليماًنا ع أَلتقُ، فَليماً عمعياًس : دمح مقالَ. اهللاُ

  ) از سورة انعام93طبري، ذيل آية 
: او نوشت و چون پيامبر بر   مي وحي را�براي پيامبر) عبداهللا بن سعد(«: يعني 

نگاشت و  عليماً حكيماً را مي: كرد عبداهللا بن سعد بجايش  سمعياً عليماً را امالء مي
آنگاه . نوشت  را مي عليماًسمعياً: گفت، وي بجاي آن   مي حكيماًعليماً: هنگاميكه پيغمبر 

رسد مرا نيز وحي  در كار وحي به شك افتاد و كافر شد و گفت اگر به محمد وحي مي
فرستد من نيز مانند آنچه خدا فرستاده نازل  اگر خدا اين سخنان را فرو ميو ! آيد مي

  .»سپس به مشركان پيوست!  حكيماًعليماً: ، من گفتم سمعياً عليماً: محمد گفت ! كردم
بنابراين گزارش، پيامبر خدا هرگز با مشورت عبداهللا بن سعد آيات خدا را تبديل 

نوشت و از سر  أي خويش نامهاي خدا را جابجا مينكرد بلكه اين عبداهللا بود كه به ر
  !كند پنداشت كه او نيز شريك وحي شده و آيه نازل مي ناداني مي

واقدي .  بودنارتَفَ:  شدند كنيزكي بنام �چهارمين تن از كسانيكه مشمول عفو پيامبر

  : نويسد  در اين باره مي

ها ضالعِن أًَ مِلع ضِرَسِي كُتّت حعاشَت ونَي آمتّها ح لَنَمِؤاستُنا فَرتَا فَمأَ«
زنَمبنِثمانَ ع ت مِماتَان فَفّ ع860،  2المغازي، ج . (»نه(  

براي فرتنا از پيامبر امان خواسته شد تا اينكه وي ايمان آورد و زندگي را «: يعني 
ادامه داد تابه زمان خالفت عثمان بن عفّان، يكي از استخوانهاي پهلويش شكست و از 

  .»ن حادثه، درگذشتاي
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 بود كه باتّفاق ةتبنت عند بِهِ بخوشده شد، �پنجمين كس كه از سوي رسول خدا

، 2مغازي واقدي، ج . (مورخان در روزفتح مكه، اسالم آورد و با پيامبر خدا بيعت كرد
  )60، ص 3 و تاريخ طبري، ج 850ص 

بود ) واله عمرو بن هشامم (ةسار: ششمين تن از آنانكه مورد عفو پيامبر واقع شدند 

  : نويسد  اش مي كه ابن اسحاق درباره

»أَها فَ لَنَؤمِاستُة فَسارها، ثُنَممقِ بيأَوطَي أَتّت حها رفي ساًرَ فَاسِ النّنَ مِلٌج 
زنِمع و تاريخ 411، ص 2سيرة ابن هشام، ج . (»هالَتَقَ فَحِبطَاألَ بِابِطّ الخَر بنِم 

  )60، ص 3طبري، ج 
سپس ساره باقي ماند تا .  امان خواسته شد و پيامبر او را امان داد براي ساره«: يعني 

بروزگار خالفت عمر بن خطّاب، مردي سواركار در محلّة أبطح با او برخورد كرد و در 
  .»زير لگد اسب كشته شد

 به هيچ سخن) جز عبداهللا بن سعد( سال از عفو پيامبر دربارة اين عده 23نويسندة 
نام و  البته با – بدون آنكه جرائم آنان را ياد كند –آورد ولي از حكم قتلشان  ميان نمي

  !.گذارد و كمال انصافش را به نمايش مي! دهد نشان، داد سخن مي

گرفتار ) جنايات خود(هر چند در فتح مكه، چهار تن از مشركان بدليل :  آنكه سوم

كردند و  ا نيز مانند سايرين، اظهار ندامت ميتوان گفت كه اگر آنه مرگ شدند ولي مي
. شدند  مي�گمان، مشمول بزرگواري و بخشايش رسول اكرم خواستند بي امان و عفو مي

  . اما آنان بر جسارت خويش افزودند و خود را دچار كيفر ساختند

  چو تو خود كني اختر خويش را بد
  

مدار از فلك چشم، نيك   
  !اختري را

  



 خيانت در گزارش تاريخخيانت در گزارش تاريخخيانت در گزارش تاريخخيانت در گزارش تاريخ

 

286286286286

اين مرد، اسالم را پذيرفته و از .  نام داشتلطَعبداهللا بن خَ: مزبور از افراد يكي 

 شده بود تا صدقات را گرد آورد، أما در ميان راه، مصاحب خود را  مأمور�سوي پيامبر

 بود، كشت و صدقات مستمندان را دزديده و به ةزاعخُ نيبكه مردي مسلمان و از قبيلة 

دِ ناپاك در مكّه دوكنيز فاسق و بدكاره داشت كه با ضمناً اين مر! مشركان قريش پيوست
ل طَساختند و آن دو كنيز اشعاري را كه ابن خَ پرستان، مجالس شرابخواري به پا مي بت

  .خواندند  سروده بود در آن مجالس مي�خدادر هجو رسول 
 را عفو  او�پس از فتح مكّه، يكي از آن دوزن، از پيامبر أمان خواست و رسول اكرم

 وعدة سعد بن عاصل لباس رزم پوشيده و به دختران طَاما عبداهللا بن خَ. مودن

سخت ولي همينكه با سپاه مسلمانان روبرو شد از ديدن آنها ! ايي در پيكار دادمهنرن
و سرانجام خود و كنير فاسقش بدست ! و فرار را برقرار ترجيح داد هراسان گرديد

 826، ص 2مغازي واقدي، ج . (ن برچيده شدمسلمين از پاي درآمدند و كانون فسادشا
  )59، ص 3و تاريخ طبري، ج . 410، ص 2و سيرة ابن هشام، ج . 860 و 859 و 827و 

واقدي دربارة وي .  بود1ةاببس بن صقيمِ: سومين كس از آنانكه گرفتار كيفر شدند 

ان شده و به ه آن بود كه برادرش هاشم، مسلمبابس بن صقيجرم مِ«: نويسد  چنين مي

شرك كرد، اتّفاقاً مردي از قبيلة ) قلِصطَالم غزوة بني (يسيعرَمهمراه پيامبر در جنگ 

، وي را كشت زيرا ناآگاهي از راه خطا و) توس بن ثابِأَ: و بقولي (وف  بن عومرع بني

الع از اين موضوع به س پس از اطّقيمِ. ه او يكي از رزمندگان مشركين استگمان كرد ك
وف خونبهاي برادرش را به او مرو بن عع  حكم فرمود كه بني�دينه آمد و رسول خدام

سپس بر كشندة برادر خود . س خونبها را گرفت و اظهار مسلماني كردقيمِ. بپردازند

_________________________________________________________________________ 

  )410، ص 2ج . (شده است بن حبابة ضبط سقيمِ، هشامنام وي در سيره ابن  -1
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!. »حمله برد و او را بقتل رساند و از اسالم به كفر بازگشت و اشعاري دراين زمينه سرود
  )861، ص 2المغازي، ج (

باز و جنايتكار پس از فتح مكّه به جاي آنكه راه توبه در پيش  باري، اين مرد نيرنگ
به ميان مسلمانان ! گيرد يا امان بخواهد، با نديمان خود شراب نوشيده و مست و خراب

 بن ةيلَمنُ: و به قولي . آمد و با ضربات شمشير ايشان، جان به جان آفرين تسليم كرد
 و 410، ص 2 و سيرة ابن هشام، ج 861 و 860، ص 2لمغازي، ج ا. ( اورا كشتعبداهللا

  )59، ص 3تاريخ طبري، ج 

گر قريشي  ، شكنجهيذث بن نقَيرِوح: س كه در فتح مكّه به قتل رسيد چهارمين ك

 و يارانش را در مكه آزار داد تا آنجا كه چون �توانست رسول خدا وي هر چند مي! بود

 ����كلثوم أم و ����فاطمه يعني �ختران رسول خدا عموي پيامبر، خواست دعباس

را از مكّه به مدينه فرستد، حث در پي آنان شتافت و شترشان را زخم زد بطوريكه يرِو
پس از فتح مكّه نه با ! اين مرد جانورخوي. دختران پيامبر از شتر به زمين پرتاب شدند

 از وي أمان ه عفو طلبيد و ن�كسي روي مسالمت نشان داد و نه از رسول خدا
سيرة ابن هشام، ج ! (ندش نائل آمدسناپ ها و اعمال خواست، پس ناگزير به كيفر شكنجه

  )59، ص 3 و تاريخ طبري، ج 857، ص 2ج  و مغازي واقدي، 410، ص 2
ي  هرگز عنصر�اسالمدر اينجا بايد خاطرنشان سازيم كه به گواهي تاريخ، پيامبر 

شدند يا  عني كه چون مجرمان از گناه خود پشيمان ميم جو نبود به اين توز و انتقام كينه
گواه ما عالوه بر آنچه گذشت، . داد خواستند، آنان را مورد بخشايش قرار مي أمان مي

اين مرد در مكّه بر دختر بزرگ پيامبر، .  استدسوار بن أَبه: ماجراي مردي بنام 

كه آبستن بود سقط جنين  يورش برد ونيزة خود را بر پشت او كوبيد، زينب ����زينب

پيامبر خدا چون از اين فاجعه آگاه شد، اعالن داشت كه خون . كرد و فرزند او كشته شد
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بار گريخت و مدتي بعد كه رسول در فتح مكّه ه!  هدر است–  به خاطر جنايتش–هبار 

ناسب م!  بازگشته بودند، ياران پيامبر او را در مسجد ديدندةرانَعجِخدا و اصحابش از 

: بخوانيم ) معِطبن مير بجنياي (است دنبالة اين ماجري را از قول يكي از صحابه 

  : نويسد  واقدي با اسناد خود از قول وي مي

 علَطَ فَةِرانَع الجِنَ مِهفَرَنص مهِدِسجِ في مهِصحابِ في أَ����يبِ النَّع مساً جالِنتكُ«
هباألَ بنُار ن بابِ مِدِسور لَ فَِ���� اهللاولِسالقَرَظَا نَم وا  قالُيهِلَ إِوم :يا راهللاِولَس  ،
هباألَ بنُار قالَ! دسور قَ���� اهللاِولُس يتُأَد رأَفَ. هرادب القِومِ القَعض أَ فَيهِلَ إِيامشار 

 دشه، أَ اهللاِولَس يا ريكلَ عالمالس : قالَ فَارب هليهِ عفقَ وو! سجلِ انِ أَ����يبِالنَّ
 وقَح اللُّدتر أَ والدِي البِ فِنكمِ بترَد هقَ لَ و اهللاِولُس ركنَّأَ وا اهللاُلّ إِلهن ال إِأَ
  ويكلَ علَهِن جم عكفح ص وكرَّ ب وكضلَ فَ وكتَد عائِرتكَ ذَم، ثُمِعاجِاألَبِ
 ةِكَلَ الهنَ مِكا بِنذَ أنقَ وك بِلَّجوزَّ عا اهللاُدانَه، فَركِلشِّ اهلَ أَ اهللاِولَسا يا رنّكُ
! نبيذَ بِفرِعتَ معلي، فِوءِسبِرٌّقِي منّإِي فَنّ عكغُبلُ يا كانَمعهلي ون جح عاصفَفَ
 سالم، وإلِ لِداك هيثُ حك بِ اهللاُنَحسد أَ قَ ونك عوتفَد عقَ :  اهللاِسولُ رقالَفَ

  )858، ص 2المغازي، ج . (»هبلَ قَ ما كانَبج يسالماإلِ

ه با وي و جمعي از يارانش در مسجد عرانَمن بهنگام بازگشت پيامبر از جِ«: يعني 

گفتند نمايان   اهللا، ميسولِ رباب:  از در مسجد كه آنرا دسوار بن أَبهناگاه، . نشسته بودم

پيامبر ! اي رسول خدا، هبار بن أسود:  بر او افتاد گفتند همين كه چشم حاضران. شد
ولي پيامبر به ! يكي از آن جمع خواست تا بسوي هبار برخيزد. وي را ديدم: فرمود 

  : هبار پيش آمد و در برابر پيامبر ايستاد و گفت ! اشاره فرمود كه بنشين
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 كسي سزاوار بندگي دهم كه جز اهللا، من گواهي مي! درود بر تو اي فرستادة خدا
به شهرهاي گوناگون گريختم و  من از بيم كيفر تو. نيست و تو فرستادة او هستي

خشش و بزرگواري و نيكي و گذشتت را ، سپس بمخواستم تا به غير عرب ملحق شو
دربارة كسانيكه به ناداني با تو رفتار كردند به نظرم آوردم، اي رسول خدا ما اهل شرك 

. ما را هدايت كرد و از هالكت نجات بخشيد نا و بزرگ بوسيلة توبوديم و خداي توا
كنم  پس، از ناداني من و هر چه از من به تو رسيده درگذر كه به بدكاري خود اقرار مي

  :  فرمود �رسول خدا. دارم و به گناهم اعتراف
كه تو را به اسالم رهنمون شد و  ات نيكي نمود تو را عفو كردم وخداوند درباره

  .»كند الم آنچه را كه درگذشته روي داده، قطع مياس

 بسيار با اين مرد كسي بود كه در جنگهاي. ست امرويل بن عهسنمونة ديگر، عفو 

به اسارت مسلمين » درب«در . هاي گوناگون دخالت داشت پيامبر روبرو شد و در فتنه
شركين از سوي آنها نزد پيامبر بعنوان نمايندة م» هيبِيدح«آزاد شد، در » فديه« با درآمد و

 فراخواند و �در فتح مكّه از پاي ننشست و مردم را به جنگ با رسول خدا. آمد

گروهي را براي پيكار با » همندخَ«ه در محل مكرِفوان وعِصاسحق، او و  بگزارش ابن

  )407، ص 2سيرة ابن هشام، ج ! (پيامبر گرد آورده بودند
همينكه ديد پيامبر اكرم با فتح و ظفر به مكّه وارد ! ابناكچنين كسي، با آن پيشينة ت

واقدي با اسنادش از خود سهيل چنين نقل .  أمان خواست�شد ناگزير از رسول خدا
  : كند  مي

لي بابي و  عقتلَغ أَتي وي بمتحنقَ ارَه ظَ وةَكَّ م���� اهللاِولُس رلَخَا دملَ«
ن  أَنُي الآمنّ إِ ودٍمحن م مِواراًجِ يب لِ اطلُنِ أَيلٍهبن س اهللاِبدِي ابني علَ إِلترسأَ
 ي، ونّ مِراًثَ أَءسو أَدح أَيسلَ، فَهِصحابِ أَ ودٍمح مندي عِثَر أَرُكَّذَتَ أَلتع ج ولَقتَأُ
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 ع مهبتُي كاتَذ الَّتن كُ ودح أَهِلقِم يما لَ بِةِييبِد الحوم ي���� اهللاِولَس رقيتي لَنّإِ
ضُحدراًوري بأُ و داًحما تَلَّ كُ ورَّحرَ قُكتكُيش ص 2المغازي، ج . (» فيهانت ،

847(  
 به شهر مكّه درآمد،  با پيروزي�همينكه پيامبر خدا: مرو گفت ل بن عهس«: يعني 

داهللا را بسوي عبام افكندم و در را بروي خويش بستم و پسرم  من خود را بدرون خانه
شدن  كه براي من از محمد امان بگير، زيرا كه من از كشتهگفتم  پيامر فرستادم و به او
و پيشينة خود را نزد محمد و يارانش بياد آوردم كه هيچكس . خاطر آسوده ندارم

با پيامبر برخوردي داشتم كه كسي بدان » هييبِدح«من در روز ! تر از من نبود قهببدسا
من امضاء كرده )! كه آنرا نقض كرديم(ه را ييبِدلح نامة حصو . ا وي روبرو نگشتگونه ب
نيز حضور داشتم و در تمام حركات قريش بر » دحاُ«و » درب«با اين همه، در جنگ . بودم

  .»ضد پيامبر، شريك بودم
  : نمايد   ماجري را بدين صورت گزارش ميواقدي، دنبالة

»عبداهللا فرزند ساي پيامبر خدا آيا به :  رسيد و پرسيد �به حضور رسول خدايل، ه
اش بيرون  از خانه. آري، او در امانِ خدا است: دهي؟ پيامبر پاسخ داد  پدرم زينهار مي

مرو را ديد با ع يل بنههر كس كه س:  به اطرافيان خود گفت �سپس رسول خدا! آيد
د و رَرون آيد، به جان خودم او از خِاش بي تندي به وي نگاه نكند، سهيل بايد از خانه

گمان او دريافته  شرف بهره دارد و روا نيست كسي همچون سهيل، اسالم را نشناسد، بي
  .»آييني كه بدان پايبند است وي را سودي ندهد

 �خداعبداهللا از حضور پيامبر بيرون رفت و خود را به پدر رسانيد و از گفتار رسول 
  : آگاهش كرد، سهيل گفت 

  »!اًبير كَ وغيراً، صاًرّ باهللاِ وكانَ«
  !.»به خدا سوگند كه او در خُردي  و بزرگي همواره اهل نيكي بوده است«
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نهاد و گامي به پس  با اين همه، سهيل در پذيرفتن اسالم گامي به پيش مي
با پيامبر همراهي كرد ولي در آن هنگام هنوز » يننَح«چنانكه در جنگ ! داشت برمي

  )847، ص 2المغازي، ج . (»مسلمان شد» هرانَعجِ«بود تا آنكه در مشرك 
يافت كسي در خور گذشت است،  خالصه آنكه پيامبر بزرگوار اسالم همين كه در مي

اش، و دشمن جانش  بخشود هر چند ضاربِ دخترش، و قاتل نواده دريغ وي را مي بي

) آورده بودگوشتي مسموم هديه كه  (يل و زن يهوديهو س اربهچنانكه از جرم ! بود

  .بĤساني چشم پوشيد

حه داشته آنجا كه در رثاء تان بن ثابِسشاعر روزگار پيامبر، به همين معني توج ،

  : گويد  خوانده است، مي» پذير خطابخش و پوزش« وي را �رسول خدا

فُعوالتِ الزَّنِ عي لُقبع ذرمه  
  

  إِو أَيرِخَال بِاهللاُوا فَنُحسِن ي جود  
  

  )667، ص 2 و سيرة ابن هشام، ج 456ديوان حسان، ص (
  

  !پيشگيري از يورش دشمن

هجوم : [نويس تازه در اين فصل عالوه بر سخنان ناقص وأبتر گذشته، دربارة  سيره
 اند كه در ولي جاسوسان خبر آورده(!!) اند به طوايفي كه هنوز در مقام هجوم بر نيامده

آورد و   سخن به ميان مي1]با مسلمانان هست(!!) شي و نيت مخالفتيآنها جنب و جو
بدون آنكه طوايف مزبور را ! شمرد طلبي و زورگويي مي اي از قدرت اينكار را نشانه

  .اي بنمايد اند، اشاره معرّفي كند يا الأقل به مĤخذ تاريخي كه از اين موضوع بحث كرده
را بازگو كنيم تا معلوم شود كه ! ها هجوماي از اين  در اينجا سزاوار است نمونه

ابن اسحق در كتاب خود و طبري در ! نگار، چه محلّي از اعراب دارد؟ اعتراض سيره

_________________________________________________________________________ 
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 خبر رسيد طوائف �نضير، به رسول خدا بعد از غزوة بني: اند كه  تاريخش آورده

نيب و بحارِم علَني ثَبپيكار با مسلمين بودند، سپاهياني براي» فانطَغَ« كه از قبيلة ةب 

پيامبر پس از دريافتِ اين خبر، پيشدستي كرده و با گروهي از يارانش . اند فراهم آورده

را در ) فّانثمان بن عع: يا بقولي  (فاريأبوذر غِبسوي قبائل مزبور حركت نمود و 

 با سپاه بزرگي از دشمن روبرو شدند اما» خلنَ«مسلمانان درمحل . مدينه بجاي خود نهاد

ن كُم يلَ«: طرفين از نبرد با يكديگر خودداري ورزيدند و به قول مورخان نامبرده 
ينَبهما حآنگاه رسول اكرم با ياران خود به مدينه ) جنگي ميانشان پيش نيامد(» رب

. شهرت يافت» قاع ذات الرِّةزوغَ«: بازگشت و اين سفر نظامي در تاريخ اسالم بنام 

  )556 و 555، ص 2 و تاريخ طبري، ج 204، 203، ص 2سيرة ابن هشام، ج (

 ةُومد« خبر رسيد در محل �به رسول خدا: باز، ابن سعد در طبقات آورده است كه 
الجكنند  اند و بر مسافران و رهگذراني كه از آنجا عبور مي گروه بسياري گرد آمده» لند

 ةطَرفُباع بن عسِ � پيامبر.دارند تا به مدينه يورش آرنددارند و تصميم  ستم روا مي
 را درمدينه بجاي خود نهاد تا رتق و فتق امور را به عهده گيرد و باهزار تن از فاريغِ

ه ذرني عاز طائفة ب» راهنما«مسلمانان بسوي تجاوزگران حركت كرد و مردي را بعنوان 
من به جانب چون پيامبر به نزديك پايگاه ياغيان رسيد، معلوم شد كه دش. به همراه برد

ل كه اين خبر ند الجهوماهل د. مغرب كوچ كرده است و جز بر مواشي آنان دست نيافت
چند روزي در را شنيدند پراكنده شدند و پيامبر در آن نواحي با كسي برخورد نكرد و 

آنجا توقّف نمود و گروهي را به اطراف فرستاد ولي آنان نيز با هيچكس روبرو نشدند و 
 ساكنان خدا از آن مرد دربارة رسول. رد را يافته و به حضور پيامبر آوردندتنها يك م

آنگاه پيامبر او را به اسالم ! اند ديار مزبور پرسش كرد، وي پاسخ داد كه همه گريخته
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فراخواند و دين خدا را بر وي عرضه داشت، آن مرد پذيرفته ومسلمان شد و پيامبر و 

 ةُوم دةزوغَ«: سفر نظامي را در تاريخ اسالم، بنام اين . يارانش به مدينه بازگشتند
الجنامند مي» لند.  

در اينجا . داد، از اين قبيل بود سفرهايي كه براي پيشگيري از هجوم دشمن رخ مي
كشد و به كتابي جداگانه نياز  توان همة آنها را بازگو كرد زيرا كه سخن بداراز مي نمي
بعنوان . (توان رجوع كرد به كتب مشهور سيره و تاريخ، ميافتد و البتّه در اين باره  مي

 و 3 و 2 و تاريخ طبري، ج 2 و طبقات ابن سعد، ج 2 و 1سيرة ابن هشام، ج : نمونه 
  )2 و 1مغازي واقدي، ج 

 حضور نداشت و گروهي از صحابه را �در أغلب اين سفرهاي نظامي، پيامبر خدا
 سال 23 اين گروهها، برخالف آنچه كه نويسندة .فرستاد به فرماندهي يكي از ايشان، مي

شدند بلكه  در دل دشمن، بسوي آنها فرستاده نمي! »نيت مخالفت«ادعا دارد، بعلت 

كردند كه   زماني حركت مي–دون حضور او  به همراه پيامبر يا ب–سپاهيان مزبور 
. اختس دشمن، گروهي را براي جنگ فراهم آورده بود و خود را آمادة يورش مي

  : نويسد  مي» ريسيعغروه م«چنانكه ابن سعد درگزارشي از 

»كانَور أسهم وس يدفَرارٍبي ضِ أَ بنُثُم الحارِه هِومِ في قَسارو ن قَ مدر 
نَ مِيهِلَعفَبِرَ الع دم إِعاهربِلي حر أَفَ ِ���� اهللاولِسجابوهتَ و هوا لِئُيسيرِلمم عه 
  )45، ص 2طبقات، ج . (» ...���� اهللاِولَس رك ذلِغَلَبفَ

اين .  بودراربي ضِحارث بن أَرئيس و سرورشان ) زاعهگروهي از خُ(«: يعني 

شخص، در ميان قوم خود و اقوام عرب كه در آنها نفوذ داشت براه افتاد و آنانرا به 
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حركت با او آنها دعوت وي را اجابت كردند و براي .  فراخواند�جنگ با رسول خدا
  .»... رسيد�آماده شدند، اين خبر به رسول خدا

يل آنكه ابن بشود از ق و بهمين صورت، تعبيراتي در ساير گزارشهاي تاريخي ديده مي
  : نويسد  سعد مي

، ص 2طبقات، ج . (»...���� اهللاِولِسرَ لِوعم الجعمد جقَ ... دٍ خالِ بنَفيانَ سنَّإِ«

36(  
  .»... گردآورده بود� گروههايي را براي نبرد با رسول خدا... خالد سفيان بن«

  : يا آنكه نوشته است 

، ص 2طبقات، ج  (.»...���� اهللاِولِس رربِلي حم إِهونَدعي ... ةَلم س وةَيحلَ طُنَّإِ«

35(  
  .»...كردند  دعوت مي�آنان را به جنگ با رسول خدا... ه لمه و سيحلَطُ«

پذيرفت بلكه در  اره براي پيشگيري از يورش دشمن، صورت نمياين مسافرتها، همو

سفرهاي «شد و بشكل  راهنمايي اعراب انجام مي برخي از موارد، به منظور ارشاد و
كه تازيان » هونَعرمئبِ«و » جيعر«بود، مانند حركت گروهي از ياران پيامبر به » تبليغاتي

 39، ص 2ابن سعد، ج . ( ايشان دست زدندبر آنان هجوم آوردند و ناجوانمردانه بكشتار
  )183، ص 2و ابن هشام، ج 

شدند  ها فرستاده مي خانه كردن بت ها و ويران هايي براي شكستن بت و گاهي نيز دسته

كه » لسفُ«شكستن بت   و همراهانش براي درهم����طالب علي بن أبيسرية : مانند 

  )984، ص 2و واقدي، ج  118، ص 2ابن سعد، ج . (بود» ءيطَ«معبود قبيلة 
 كه چرا به پيشگيري از حمالت دشمن دست �اما دربارة اعتراض بر رسول خدا

و ! نگار نوانديش كرد؟ هيچ معلوم نيست كه سيره هاي آنانرا خنثي مي زد و نقش مي
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 آرام �گويند، آيا اين روشنفكر نمايان انتظار دارند كه پيامبر خدا همفكران او چه مي
  !بائل عرب بر او هجوم آورند و در مدينه قتل عام به راه اندازند؟نشست تا ق مي

 توانستيم چنين كسي را پيامبري راستگو بشماريم؟ ياشخصي با آيا در آن صورت مي
لوح و بدون احساس مسؤوليت قلمداد كرد كه خطر را  اين احوال را بايد انساني ساده

 نسبت به جان و ناموس و مال پيروانش، كند و يابد و آنرا چاره نمي پيش از وقوع درنمي
نگار  آن هم در خيال خام سيره! حقاً كه چنين پيامبري را در عالم خيال! ماند تفاوت مي بي

هر چند از شدت ! نگار باد چنين پيامبري، ارزاني خود سيره! بايد يافت، نه در عالم واقع
  !آورد ج، به اوهم ايمان نمياعناد و لج

 كاري بس خردمندانه بود و دليل روشني بر �المس پيامبر اكار: خالصه آنكه 
پيامبر اكرم با اقدام سريع و هوشمندانة خود، از . آيد دورانديشي آن بزرگمرد بشمار مي

خونريزيهاي بسيار جلوگيري كرد زيرا به گواهي تاريخ در اكثر موارد، سپاهيان دشمن 
ند و خون مسلمانان و ايشان گريخت شدند و بدون جنگ و خونريزي مي غافلگير مي
  !رسيد شد و غائله به پايان مي ريخته نمي

  
  قوانين مكّي و مدني

در : دهد كه   سال اين موضوع را دستاويز قرار مي23در پي آنچه گذشت، نويسندة 
يات قرآني در اين دوره غالباً شد و آ دوران مكّه، احكام و شرايع اسالمي كمتر نازل مي

انگيخت و اكثر احكام اسالم، بويژه قوانين مالي و  ستي و پارسايي برميدم را به يكتاپرمر
مين اندازه بسنده اگر نويسنده به ه. مدني و سياسي، در دوران مدينه بنيانگذاري شد

 چنانكه –گذشت مي توانستيم سخن وي را بپذيريم ولي   در نمينمودو از حد مي
اي  ربط آورده و به نتيجه ده و سخنان بي وي پا را از اين مرحله فراتر نها–خواهد آمد 

  : نويسد  مي! مغلوط در افتاده است
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آيات «: گويد  بحديكه گولدزيهر مي(!!) در مكّه احكام و شرايعي وضع نشده است[
آيات مكّي قرآن بيشتر در ترغيب به زهد، (!!) مكّي مشعر بر آوردن دين جديدي نيست

كردن به ديگران و اجتناب از اسراف در اكل  يند يكتا به صورت نماز، نيكوستايش خدا
 -2 توحيد و اقرار به رسالت -1در مكّه فقط پنج اصل مقرّر شده بود » (!!)و شرب است

 حج يعني -5 روزه آن هم به روش يهود -4 زكات ولي به شكل انفاق اختياري -3نماز 
  )155صفحة ]. (زيارت معبد قومي عرب

نويسنده در آغاز . م و متناقض و دور از تحقيق استبايد دانست كه اين سخن، ناتما
كند كه در مكّه احكامي وضع نشده بود و در پايان آن، از نماز و  گفتار خود ادعا مي

هاي مكّي، آموزشهاي  بعالوه با رجوع به سوره! آورد زكاتِ مسلمانان سخن به ميان مي
پندار  نگار و هم عاي سيرهتوان يافت كه هم اد ايماني و اخالقي و عملي فراواني مي

  !كند سازد و البته اين آموزشها در چشم نابينايان جلوه مي گلدزيهر را باطل مي
  : كنيم  اشاره مي) بعنوان نمونه(هاي مكّي  ما در اينجا به بخشي از احكام سوره

 آمده 15چنانكه در سورة شوري آية . فرمان به اجراي عدالت در ميان مردم -1

  : است 

� öö öö≅≅≅≅ èè èè%%%% uu uuρρρρ àà ààMMMMΖΖΖΖ tt ttΒΒΒΒ#### uu uu !! !!$$$$ yy yyϑϑϑϑ ÎÎ ÎÎ//// tt ttΑΑΑΑ tt tt““““ΡΡΡΡ rr rr&&&& ªª ªª!!!! $$ $$####  ÏÏ ÏÏΒΒΒΒ 55 55====≈≈≈≈ tt ttGGGG ÅÅ ÅÅ2222 (( (( ßß ßßNNNN öö öö���� ÏÏ ÏÏΒΒΒΒ éé éé&&&& uu uuρρρρ tt ttΑΑΑΑ ÏÏ ÏÏ‰‰‰‰ ôô ôôãããã LL LL{{{{ ãã ããΝΝΝΝ ää ää3333 uu uuΖΖΖΖ ÷÷ ÷÷iiii tt tt//// (( (( �    

  )15 :شوري (  
  .»ام تا ميان شما عدالت را برقرار كنم من مأمور شده... بگو «

خوانيم   مي38چنانكه در سورة شوري آية .  به شوري در ميان مؤمنان توصيه -2

 :  

� öö ööΝΝΝΝ èè èèδδδδ ãã ãã���� øø øøΒΒΒΒ rr rr&&&& uu uuρρρρ 33 33““““ uu uu‘‘‘‘θθθθ ää ää©©©© öö ööΝΝΝΝ ææ ææηηηη uu uuΖΖΖΖ ÷÷ ÷÷iiii tt tt//// �  ) 38 :شوري(  
  .»كنند و مؤمنان كارشان را ميان خود به شوري برگزار مي«
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 آمده 17 چنانچه در سورة لقمان آية .دستور امربه معروف و نهي از منكر -3

  : است 

� öö öö���� ãã ããΒΒΒΒ ùù ùù&&&& uu uuρρρρ ÅÅ ÅÅ∃∃∃∃ρρρρ ãã ãã���� ÷÷ ÷÷èèèè yy yyϑϑϑϑ øø øø9999 $$ $$$$$$ ÎÎ ÎÎ//// tt ttµµµµ ÷÷ ÷÷ΡΡΡΡ $$ $$#### uu uuρρρρ ÇÇ ÇÇ tt ttãããã ÌÌ ÌÌ���� ss ss3333ΖΖΖΖ ßß ßßϑϑϑϑ øø øø9999 $$   )17 :لقمان (  � ####$$
  .»بازداردبه كار شايسته امر كن و از كار زشت، «

 34 چنانكه در سورة إسراء آية .فرمان به وفاي عهد و نشكستن پيمان -4

  : فرمايد مي

� (( ((####θθθθ èè èèùùùù ÷÷ ÷÷ρρρρ rr rr&&&& uu uuρρρρ ÏÏ ÏÏ‰‰‰‰ ôô ôôγγγγ yy yyèèèè øø øø9999 $$ $$$$$$ ÎÎ ÎÎ//// (( (( ¨¨ ¨¨ββββ ÎÎ ÎÎ)))) yy yy‰‰‰‰ ôô ôôγγγγ yy yyèèèè øø øø9999 $$ $$#### šš ššχχχχ%%%% xx xx.... ZZ ZZωωωωθθθθ ää ää↔↔↔↔ óó óó¡¡¡¡ tt ttΒΒΒΒ �  ) 34 :أسراء(  
  .»شود به پيمان خويش وفا كنيد كه دربارة پيمان بازخواست مي«

  : خوانيم   مي20و در سورة رعد آية 

� tt tt ÏÏ ÏÏ%%%% ©© ©©!!!! $$ $$#### tt ttββββθθθθ èè èèùùùùθθθθ ãã ããƒƒƒƒ ÏÏ ÏÏ‰‰‰‰ ôô ôôγγγγ yy yyèèèè ÎÎ ÎÎ//// «« ««!!!! $$ $$#### ŸŸ ŸŸωωωω uu uuρρρρ tt ttββββθθθθ àà ààÒÒÒÒ àà àà))))ΖΖΖΖ tt ttƒƒƒƒ tt tt,,,,≈≈≈≈ ss ssWWWWŠŠŠŠ ÏÏ ÏÏϑϑϑϑ øø øø9999 $$   )20 :رعد (  � ####$$
  .»شكنند كنند و پيمان را نمي آنانكه به عهد خدا وفا مي«

  : فرمايد   مي8چنانكه در سورة مؤمنون آية . فرمان بر رعايت امانتداري -5

� tt tt ÏÏ ÏÏ%%%% ©© ©©!!!! $$ $$#### uu uuρρρρ öö ööΝΝΝΝ èè èèδδδδ öö ööΝΝΝΝ ÎÎ ÎÎγγγγ ÏÏ ÏÏFFFF≈≈≈≈ oo ooΨΨΨΨ≈≈≈≈ tt ttΒΒΒΒ LL LL{{{{ öö ööΝΝΝΝ ÏÏ ÏÏδδδδ ÏÏ ÏÏ‰‰‰‰ ôô ôôγγγγ tt ttãããã uu uuρρρρ tt ttββββθθθθ ãã ãããããã≡≡≡≡ uu uu‘‘‘‘ �  ) 8 :مؤمنون(  
  .»اند ها و پيمانهاي خويش گر امانت و مؤمنان، رعايت«

  :  آمده است 40چنانكه در سورة شوري آية . توصيه به عفو و گذشت -6

� ôô ôô yy yyϑϑϑϑ ss ssùùùù $$$$ xx xx���� tt ttãããã yy yyxxxx nn nn==== ôô ôô¹¹¹¹ rr rr&&&& uu uuρρρρ ………… çç ççνννν ãã ãã���� ôô ôô____ rr rr'''' ss ssùùùù ’’’’ nn nn???? tt ttãããã «« ««!!!! $$ $$#### 44   )40 :شوري (  � 44
  .»كسي كه عفو بنمايد و آشتي كند، مزدش برعهدة خدا است«

 33 چنانكه در سورة اسراء آية .به اسراف نورزيدن در خونخواهيفرمان  -7

  : خوانيم  مي
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�  tt ttΒΒΒΒ uu uuρρρρ ŸŸ ŸŸ≅≅≅≅ ÏÏ ÏÏFFFF èè èè%%%% $$$$ YY YYΒΒΒΒθθθθ èè èè==== ôô ôôàààà tt ttΒΒΒΒ ôô ôô‰‰‰‰ ss ss)))) ss ssùùùù $$$$ uu uuΖΖΖΖ ùù ùù==== yy yyèèèè yy yy____  ÏÏ ÏÏµµµµ ÍÍ ÍÍ hh hh‹‹‹‹ ÏÏ ÏÏ9999 uu uuθθθθ ÏÏ ÏÏ9999 $$$$ YY YYΖΖΖΖ≈≈≈≈ ss ssÜÜÜÜ ùù ùù==== ßß ßß™™™™ ŸŸ ŸŸξξξξ ss ssùùùù ’’’’ ÌÌ ÌÌ���� óó óó¡¡¡¡ çç çç„„„„ ’’’’ ÎÎ ÎÎ pp ppûûûû 

ÈÈ ÈÈ≅≅≅≅ ÷÷ ÷÷FFFF ss ss)))) øø øø9999 $$ $$#### ((   )33 : أسراء(  � ))
كسي كه به ستم كشته شود براي ولي او، حقّ خونخواهي قرار داديم پس در «

  .»روي نكند زيادهقصاص 

  : فرمايد   مي7چنانكه در سورة انبياء آية . توصيه به كسب آگاهي و دانش -8

� #### þþ þþθθθθ èè èè==== tt tt↔↔↔↔ óó óó¡¡¡¡ ss ssùùùù ŸŸ ŸŸ≅≅≅≅ ÷÷ ÷÷δδδδ rr rr&&&& ÌÌ ÌÌ���� òò òò2222 ÏÏ ÏÏ ee ee%%%%!!!! $$ $$#### ββββ ÎÎ ÎÎ)))) óó óóΟΟΟΟ çç ççFFFFΖΖΖΖ ää ää.... ŸŸ ŸŸωωωω šš ššχχχχθθθθ ßß ßßϑϑϑϑ nn nn==== ÷÷ ÷÷èèèè ss ss???? �  ) 7 :أنبياء(  
  .»دياز اهل ذكر بپرسيد اگر گاهي ندار«

  : خوانيم   مي9و در سورة زمر آية 

� öö öö≅≅≅≅ yy yyδδδδ ““““ ÈÈ ÈÈθθθθ tt ttGGGG óó óó¡¡¡¡ oo oo„„„„ tt tt ÏÏ ÏÏ%%%% ©© ©©!!!! $$ $$#### tt ttββββθθθθ çç ççΗΗΗΗ ss ss>>>> ôô ôôèèèè tt ttƒƒƒƒ tt tt ÏÏ ÏÏ%%%% ©© ©©!!!! $$ $$#### uu uuρρρρ ŸŸ ŸŸωωωω tt ttββββθθθθ ßß ßßϑϑϑϑ nn nn==== ôô ôôèèèè tt ttƒƒƒƒ �  ) 9 :زمر(  
  .»دانند، برابرند؟ دانند با آنانكه نمي آيا كساني كه مي«

 152چنانكه در سورة أنعام آية . فرمان به أداي شهادت بر طبق عدالت -9

  : فرمايد  مي

� #### ss ssŒŒŒŒ ÎÎ ÎÎ)))) uu uuρρρρ óó óóΟΟΟΟ çç ççFFFF ùù ùù==== èè èè%%%% (( ((####θθθθ ää ää9999 ÏÏ ÏÏ‰‰‰‰ ôô ôôãããã $$ $$$$$$ ss ssùùùù öö ööθθθθ ss ss9999 uu uuρρρρ tt ttββββ%%%% ŸŸ ŸŸ2222 #### ss ssŒŒŒŒ 44 44’’’’ nn nn1111 öö öö���� èè èè%%%% ((   )152 :م انعا(  � ))
  .»هرگاه كه سخن گفتيد به عدالت گوييد هر چند دربارة خويشاوندانتان باشد«

  : خوانيم   مي18چنانكه در سورة زمر آية . توصيه به تحقيق و انصاف -10

� ÷÷ ÷÷���� ÅÅ ÅÅ ee ee³³³³ tt tt6666 ss ssùùùù ÏÏ ÏÏŠŠŠŠ$$$$ tt tt7777 ÏÏ ÏÏãããã ∩∩∩∩⊇⊇⊇⊇∠∠∠∠∪∪∪∪ tt tt ÏÏ ÏÏ%%%% ©© ©©!!!! $$ $$#### tt ttββββθθθθ ãã ããèèèè ÏÏ ÏÏϑϑϑϑ tt ttFFFF óó óó¡¡¡¡ oo oo„„„„ tt ttΑΑΑΑ öö ööθθθθ ss ss)))) øø øø9999 $$ $$#### tt ttββββθθθθ ãã ããèèèè ÎÎ ÎÎ6666 −− −−FFFF uu uu‹‹‹‹ ss ssùùùù ÿÿ ÿÿ………… çç ççµµµµ uu uuΖΖΖΖ || ||¡¡¡¡ ôô ôômmmm rr rr&&&& 44 44 �  
  )18-17: زمر (  

دهند سپس بهترينش را  آن بندگانم را نويد ده كه به هر سخن گوش فرا ميپس «
  .»كنند پيروي مي
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 101 چنانكه در سورة يونس آية .دستور به تفكّر در آسمان و زمين -11

  : فرمايد  مي

� ≅≅≅≅ èè èè%%%% (( ((####ρρρρ ãã ãã���� ÝÝ ÝÝààààΡΡΡΡ $$ $$#### #### ss ssŒŒŒŒ$$$$ tt ttΒΒΒΒ ’’’’ ÎÎ ÎÎûûûû ÅÅ ÅÅVVVV≡≡≡≡ uu uuθθθθ≈≈≈≈ yy yyϑϑϑϑ ¡¡ ¡¡¡¡¡¡9999 $$ $$#### ÇÇ ÇÇÚÚÚÚ öö öö‘‘‘‘ FF FF{{{{ $$ $$#### uu uuρρρρ 44   )101 :يونس (  � 44
  .»در آسمانها و زمين است) آياتيچه (بگو بنريد كه چه چيزها «

  :  مي فرمايد 21 چنانكه در سورة ذاريات آية .دستور به تفكّر در نفس -12

� þþ þþ’’’’ ÎÎ ÎÎûûûû uu uuρρρρ öö öö//// ää ää3333 ÅÅ ÅÅ¡¡¡¡ àà àà����ΡΡΡΡ rr rr&&&& 44 44 ŸŸ ŸŸξξξξ ss ssùùùù rr rr&&&& tt ttββββρρρρ çç çç���� ÅÅ ÅÅÇÇÇÇ öö öö7777 èè èè???? �  ) 21 :ذاريات(  
  .»نگريد؟ پس آيا نمي) آيات خدا وجود دارد(و در نفوس خودتان «

 24 و 22انكه در سورة زخرف آية چن. ه عدم تقليد از آباء و اجدادتوصي -13

  : خوانيم  مي

� (( ((#### þþ þþθθθθ ää ää9999$$$$ ss ss%%%% $$$$ ¯¯ ¯¯ΡΡΡΡ ÎÎ ÎÎ)))) !! !!$$$$ tt ttΡΡΡΡ ôô ôô‰‰‰‰ yy yy`̀̀̀ uu uuρρρρ $$$$ tt ttΡΡΡΡ uu uu !! !!$$$$ tt tt////#### uu uu ## ##’’’’ nn nn???? tt ttãããã 77 77ππππ ¨¨ ¨¨ΒΒΒΒ éé éé&&&& $$$$ ¯¯ ¯¯ΡΡΡΡ ÎÎ ÎÎ)))) uu uuρρρρ ## ##’’’’ nn nn???? tt ttãããã ΝΝΝΝ ÏÏ ÏÏδδδδ ÌÌ ÌÌ����≈≈≈≈ rr rrOOOO#### uu uu tt ttββββρρρρ ßß ßß‰‰‰‰ tt ttGGGG ôô ôôγγγγ •• ••ΒΒΒΒ ∩∩∩∩⊄⊄⊄⊄⊄⊄⊄⊄∪∪∪∪ 

yy yy7777 ÏÏ ÏÏ9999≡≡≡≡ xx xx‹‹‹‹ xx xx.... uu uuρρρρ !! !!$$$$ tt ttΒΒΒΒ $$$$ uu uuΖΖΖΖ ùù ùù==== yy yy™™™™ öö öö‘‘‘‘ rr rr&&&&  ÏÏ ÏÏΒΒΒΒ yy yy7777 ÎÎ ÎÎ==== öö öö7777 ss ss%%%% ’’’’ ÎÎ ÎÎûûûû 77 77ππππ tt ttƒƒƒƒ öö öö���� ss ss%%%%  ÏÏ ÏÏ ii iiΒΒΒΒ @@ @@����ƒƒƒƒ ÉÉ ÉÉ‹‹‹‹ ¯¯ ¯¯ΡΡΡΡ �� ��ωωωω ÎÎ ÎÎ)))) tt ttΑΑΑΑ$$$$ ss ss%%%% !! !!$$$$ yy yyδδδδθθθθ èè èèùùùù uu uu���� øø øøIIII ãã ããΒΒΒΒ $$$$ ¯¯ ¯¯ΡΡΡΡ ÎÎ ÎÎ)))) 

!! !!$$$$ tt ttΡΡΡΡ ôô ôô‰‰‰‰ yy yy`̀̀̀uu uuρρρρ $$$$ tt ttΡΡΡΡ uu uu !! !!$$$$ tt tt////#### uu uu ## ##’’’’ nn nn???? tt ttãããã 77 77ππππ ¨¨ ¨¨ΒΒΒΒ éé éé&&&& $$$$ ¯¯ ¯¯ΡΡΡΡ ÎÎ ÎÎ)))) uu uuρρρρ ## ##’’’’ nn nn???? tt ttãããã ΝΝΝΝ ÏÏ ÏÏδδδδ ÌÌ ÌÌ����≈≈≈≈ rr rrOOOO#### uu uu šš ššχχχχρρρρ ßß ßß‰‰‰‰ tt ttFFFF øø øø)))) •• ••ΒΒΒΒ ∩∩∩∩⊄⊄⊄⊄⊂⊂⊂⊂∪∪∪∪ ŸŸ ŸŸ≅≅≅≅≈≈≈≈ ss ss%%%% öö ööθθθθ ss ss9999 uu uuρρρρ rr rr&&&& 

ΟΟΟΟ ää ää3333 çç ççGGGG øø øø⁄⁄⁄⁄ ÅÅ ÅÅ____ 33 33““““ yy yy‰‰‰‰ ÷÷ ÷÷δδδδ rr rr'''' ÎÎ ÎÎ//// $$$$ ££ ££ϑϑϑϑ ÏÏ ÏÏΒΒΒΒ öö ööΝΝΝΝ ›› ››????‰‰‰‰ yy yy____ uu uuρρρρ ÏÏ ÏÏµµµµ øø øø‹‹‹‹ nn nn==== tt ttãããã öö öö//// ää ää.... uu uu !! !!$$$$ tt tt////#### uu uu ((   )24-22 : زخرف(  � ))
بگو هر ... ن ره يافتگانيمگفتند ما پدران خويش را بر آئيني يافتيم و در پي ايشا«

آيا باز هم (ي آورده باشم كه از آئين پدرانتان بهتر رهبري كند ي شما آئينچند برا
  .»)رويد؟ در پي آنان مي

  : فرمايد   مي13چنانكه در سورة بلد آية . دستور به آزادكردن بردگان -14

� ’’ ’’7777 ss ssùùùù >> >>ππππ tt tt6666 ss ss%%%% uu uu‘‘‘‘ �  ) 13 :بلد(  
  .»گردني را از بردگي آزاد كردن«
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  : فرمايد   مي33 اعراف آية  چنانكه در سورة.نهي از ارتكاب هر كار زشت -15

� öö öö≅≅≅≅ èè èè%%%% $$$$ yy yyϑϑϑϑ ¯¯ ¯¯ΡΡΡΡ ÎÎ ÎÎ)))) tt ttΠΠΠΠ §§ §§���� yy yymmmm }} }}‘‘‘‘ ÎÎ ÎÎ nn nn//// uu uu‘‘‘‘ || ||···· ÏÏ ÏÏmmmm≡≡≡≡ uu uuθθθθ xx xx���� øø øø9999 $$ $$#### $$$$ tt ttΒΒΒΒ tt tt���� yy yyγγγγ ss ssßßßß $$$$ pp ppκκκκ ÷÷ ÷÷]]]] ÏÏ ÏÏΒΒΒΒ $$$$ tt ttΒΒΒΒ uu uuρρρρ zz zz ss ssÜÜÜÜ tt tt//// �) 33: اعراف(  
بگو همانا خداوندم هرگونه كار زشتي را حرام كرده است آنچه آشكار انجام «

  .»گيرد شود و آنچه پنهان صورت مي مي

  : خوانيم   مي1در سورة همزه آية چنانكه . جويي دگران نهي از عيب -16

� ×× ××≅≅≅≅ ÷÷ ÷÷ƒƒƒƒ uu uuρρρρ ÈÈ ÈÈ ee ee≅≅≅≅ àà àà6666 ÏÏ ÏÏ jj jj9999 ;; ;;οοοο tt tt““““ yy yyϑϑϑϑ èè èèδδδδ >> >>οοοο tt tt““““ yy yyϑϑϑϑ ——   )1 :همزه (  � 9999——
  .»زند جويي كه طعنه مي واي بر هر عيب«

چنانكه در سورة مؤمنون . نهي از ورود در سخنان باطل و اعمال نادرست -17

  :  آمده است 3آية 

� tt tt ÏÏ ÏÏ%%%% ©© ©©!!!! $$ $$#### uu uuρρρρ öö ööΝΝΝΝ èè èèδδδδ ÇÇ ÇÇ tt ttãããã ÈÈ ÈÈθθθθ øø øøóóóó ¯¯ ¯¯====9999 $$ $$#### šš ššχχχχθθθθ àà ààÊÊÊÊ ÌÌ ÌÌ���� ÷÷ ÷÷èèèè ãã ããΒΒΒΒ �  )3 :نون مؤم(  
  .»مؤمنان كساني هستند كه از ياوه رويگردانند«

  :  آمده 72و در سورة فرقان آية 

� #### ss ssŒŒŒŒ ÎÎ ÎÎ)))) uu uuρρρρ (( ((####ρρρρ ““ ““QQQQ ss ss∆∆∆∆ ÈÈ ÈÈθθθθ øø øøóóóó ¯¯ ¯¯====9999 $$ $$$$$$ ÎÎ ÎÎ//// (( ((####ρρρρ ““ ““QQQQ ss ss∆∆∆∆ $$$$ YY YYΒΒΒΒ#### tt tt���� ÅÅ ÅÅ2222 �  ) 72 :فرقان(  
خود را بدان (گذرند  رگوارانه از آن ميزكنند، ب و چون بر كار لغوي عبور مي«

  .»)آاليند نمي

  : خوانيم   مي24 چنانكه در سورة ص آية .ر و شريكنهي از تعدي بر همكا -18

� ¨¨ ¨¨ββββ ÎÎ ÎÎ)))) uu uuρρρρ #### ZZ ZZ����++++ ÏÏ ÏÏVVVV xx xx.... zz zz ÏÏ ÏÏ ii iiΒΒΒΒ ÏÏ ÏÏ !! !!$$$$ ss ssÜÜÜÜ nn nn==== èè èèƒƒƒƒ øø øø:::: $$ $$#### ‘‘‘‘ ÉÉ ÉÉóóóó öö öö6666 uu uu‹‹‹‹ ss ss9999 öö ööΝΝΝΝ åå ååκκκκ ÝÝ ÝÝÕÕÕÕ ÷÷ ÷÷èèèè tt tt//// 44 44’’’’ nn nn???? tt ttãããã CC CCÙÙÙÙ ÷÷ ÷÷èèèè tt tt//// �� ��ωωωω ÎÎ ÎÎ)))) tt tt ÏÏ ÏÏ%%%% ©© ©©!!!! $$ $$#### (( ((####θθθθ ãã ããΖΖΖΖ tt ttΒΒΒΒ#### uu uu 

(( ((####θθθθ èè èè==== ÏÏ ÏÏϑϑϑϑ tt ttãããã uu uuρρρρ ÏÏ ÏÏMMMM≈≈≈≈ yy yyssss ÎÎ ÎÎ====≈≈≈≈ ¢¢ ¢¢ÁÁÁÁ9999 $$ $$#### ×× ××≅≅≅≅‹‹‹‹ ÎÎ ÎÎ==== ss ss%%%% uu uuρρρρ $$$$ ¨¨ ¨¨ΒΒΒΒ öö ööΝΝΝΝ èè èèδδδδ 33   )24 : ص(  � 33
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ساني كه ايمان دارند و كنند بجز ك همانا بسياري از شريكان به يكديگر ستم مي«
  .»آورند و ايشان اندكند كارهاي شايسته بجا مي

  : فرمايد   مي152چنانكه در سورة انعام آية . فرشي نهي از كم -19

� (( ((####θθθθ èè èèùùùù ÷÷ ÷÷ρρρρ rr rr&&&& uu uuρρρρ ŸŸ ŸŸ≅≅≅≅ øø øø‹‹‹‹ xx xx6666 øø øø9999 $$ $$#### tt ttββββ#### uu uu””””++++ ÏÏ ÏÏϑϑϑϑ øø øø9999 $$ $$#### uu uuρρρρ ÅÅ ÅÅÝÝÝÝ óó óó¡¡¡¡ ÉÉ ÉÉ)))) øø øø9999 $$ $$$$$$ ÎÎ ÎÎ//// ((   )152 :أنعام (  � ))
  .»پيمانه را تمام دهيد وترازو را برابر نهيد«

  : خوانيم   مي19 چنانكه در سورة فجر آية .ردن ميراث ديگراننهي از خو -20

� šš ššχχχχθθθθ èè èè==== àà àà2222 ùù ùù'''' ss ss???? uu uuρρρρ yy yy^̂̂̂#### uu uu���� —— ——IIII9999 $$ $$#### WW WWξξξξ òò òò2222 rr rr&&&& $$$$ tt ttϑϑϑϑ ©©   )19 :فجر (  � 9999©©
  .»خوريد  ديگران را يكجا مي ميراث) كافران(شما «

  : فرمايد   مي152چنانكه در سورة أنعام آية . نهي از خوردن مال يتيمان -21

� ŸŸ ŸŸωωωω uu uuρρρρ (( ((####θθθθ çç çç//// tt tt���� øø øø)))) ss ss???? tt ttΑΑΑΑ$$$$ tt ttΒΒΒΒ ÉÉ ÉÉΟΟΟΟŠŠŠŠ ÏÏ ÏÏKKKK uu uuŠŠŠŠ øø øø9999 $$ $$#### �� ��ωωωω ÎÎ ÎÎ))))  ÉÉ ÉÉLLLL ©© ©©9999 $$ $$$$$$ ÎÎ ÎÎ//// }} }}‘‘‘‘ ÏÏ ÏÏδδδδ ßß ßß || ||¡¡¡¡ ôô ôômmmm rr rr&&&& �  ) 152 :أنعام(  
  .»به مال يتيم نزديك نشويدمگر به بهترين شيوه«

ها  نهي از خوردن خون ومردار و گوشت خوك و حيواناتي كه بنام بت -22
  : خوانيم    مي145أنعام آية چنانكه در سورة . اند ذبح شده

� ≅≅≅≅ èè èè%%%% HH HHωωωω ßß ßß‰‰‰‰ ÉÉ ÉÉ`̀̀̀rr rr&&&& ’’’’ ÎÎ ÎÎûûûû !! !!$$$$ tt ttΒΒΒΒ zz zz ÇÇ ÇÇrrrrρρρρ éé éé&&&& ¥¥ ¥¥’’’’ nn nn<<<< ÎÎ ÎÎ)))) $$$$ ·· ··ΒΒΒΒ §§ §§���� pp pptttt èè èèΧΧΧΧ 44 44’’’’ nn nn???? tt ttãããã 55 55ΟΟΟΟ ÏÏ ÏÏãããã$$$$ ss ssÛÛÛÛ ÿÿ ÿÿ………… çç ççµµµµ ßß ßßϑϑϑϑ yy yyèèèè ôô ôôÜÜÜÜ tt ttƒƒƒƒ HH HHωωωω ÎÎ ÎÎ)))) ββββ rr rr&&&& 

šš ššχχχχθθθθ ää ää3333 tt ttƒƒƒƒ ºº ººππππ tt ttGGGG øø øøŠŠŠŠ tt ttΒΒΒΒ ÷÷ ÷÷ρρρρ rr rr&&&& $$$$ YY YYΒΒΒΒ yy yyŠŠŠŠ %%%% ·· ··nnnnθθθθ àà àà���� óó óó¡¡¡¡ ¨¨ ¨¨ΒΒΒΒ ÷÷ ÷÷ρρρρ rr rr&&&& zz zzΝΝΝΝ óó óóssss ss ss9999 99 99����ƒƒƒƒ ÍÍ ÍÍ””””∴∴∴∴ ÅÅ ÅÅzzzz ………… çç ççµµµµ ¯¯ ¯¯ΡΡΡΡ ÎÎ ÎÎ**** ss ssùùùù êê êê[[[[ ôô ôô____ ÍÍ ÍÍ‘‘‘‘ ÷÷ ÷÷ρρρρ rr rr&&&& 

$$$$ ¸¸ ¸¸)))) óó óó¡¡¡¡ ÏÏ ÏÏùùùù ¨¨ ¨¨≅≅≅≅ ÏÏ ÏÏδδδδ éé éé&&&& ÎÎ ÎÎ���� öö öö++++ tt ttóóóó ÏÏ ÏÏ9999 «« ««!!!! $$ $$####  ÏÏ ÏÏµµµµ ÎÎ ÎÎ//// ... �  )145 : أنعام(  
مگر يابم  در آنچه به من وحي شده چيزي را بر خورندة غذاها، حرام نمي: بگو «

آنكه مردار باشد يا خوني كه ريخته شده يا گوشت خوك كه پليد است يا ذبح 
  .»...اي كه نام غير خدا بر آن برده شده است  آلوده گناه
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  : فرمايد   مي33چنانكه در سورة اسراء آية . نهي از قتل نفس -23

� ŸŸ ŸŸωωωω uu uuρρρρ (( ((####θθθθ èè èè==== çç ççFFFF øø øø)))) ss ss???? }} }}§§§§ øø øø���� ¨¨ ¨¨ΖΖΖΖ9999 $$ $$####  ÉÉ ÉÉLLLL ©© ©©9999 $$ $$#### tt ttΠΠΠΠ §§ §§���� yy yymmmm ªª ªª!!!! $$ $$#### �� ��ωωωω ÎÎ ÎÎ)))) ÈÈ ÈÈ dd dd,,,, yy yyssss øø øø9999 $$ $$$$$$ ÎÎ ÎÎ//// 33   )33 :اسراء (  � 33
مگر آنكه كسي را (هيچ نفسي را كه خدا محترم شمرده مكشيد مگر به حق «

  .»)كشته باشد

  : فرمايد   مي26چنانكه در سورة اسراء آية . نهي از تبذير مال -24

� ŸŸ ŸŸωωωω uu uuρρρρ öö öö‘‘‘‘ ÉÉ ÉÉ jj jj‹‹‹‹ tt tt7777 èè èè???? #### ·· ··����ƒƒƒƒ ÉÉ ÉÉ‹‹‹‹ öö öö7777 ss ss???? �  ) 26 :أسراء(  
  .»به ريخت و پاش مال مكوش«

چنانكه در سورة احقاف آية .  خويشاوندانو توصيه به نيكي با پدر و مادر -25

  : خوانيم   مي15

� $$$$ uu uuΖΖΖΖ øø øøŠŠŠŠ ¢¢ ¢¢¹¹¹¹ uu uuρρρρ uu uuρρρρ zz zz≈≈≈≈ || ||¡¡¡¡ΣΣΣΣ MM MM}}}} $$ $$#### ÏÏ ÏÏµµµµ ÷÷ ÷÷ƒƒƒƒ yy yy‰‰‰‰ ÏÏ ÏÏ9999≡≡≡≡ uu uuθθθθ ÎÎ ÎÎ//// $$$$ ·· ··ΖΖΖΖ≈≈≈≈ || ||¡¡¡¡ ôô ôômmmm ÎÎ ÎÎ)))) ((   )15 :احقاف (  � ))
  .»كردن با پدر و مادر سفارش كرديم انسان را به نيكي«

  : فرمايد   مي26و در سورة اسراء آية 

� ÏÏ ÏÏNNNN#### uu uu uu uuρρρρ #### ss ssŒŒŒŒ 44 44’’’’ nn nn1111 öö öö���� àà àà)))) øø øø9999 $$ $$#### ………… çç ççµµµµ ¤¤ ¤¤)))) yy yymmmm �  ) 26: اسراء(  
  .»آنان بده حقّ خويشاوندان را به«

  : فرمايد   مي4 چنانكه در سورة مدثّر آية .توصيه به پاكيزگي -26

� yy yy7777 tt tt////$$$$ uu uu‹‹‹‹ ÏÏ ÏÏOOOO uu uuρρρρ öö öö���� ÎÎ ÎÎ dd ddγγγγ ss ssÜÜÜÜ ss ssùùùù �  ) 4 :مدثّر(  
  .»هاي خود را پاكيزه ساز جامه«

  : فرمايد   مي29چنانكه در سورة اسراء آية . روي در انفاق توصيه به ميانه -27

� ŸŸ ŸŸωωωω uu uuρρρρ öö öö≅≅≅≅ yy yyèèèè øø øøgggg rr rrBBBB xx xx8888 yy yy‰‰‰‰ tt ttƒƒƒƒ »» »»'''' ss ss!!!!θθθθ èè èè==== øø øøóóóó tt ttΒΒΒΒ 44 44’’’’ nn nn<<<< ÎÎ ÎÎ)))) yy yy7777 ÉÉ ÉÉ)))) ãã ããΖΖΖΖ ãã ãããããã ŸŸ ŸŸωωωω uu uuρρρρ $$$$ yy yyγγγγ ôô ôôÜÜÜÜ ÝÝ ÝÝ¡¡¡¡ öö öö6666 ss ss???? ¨¨ ¨¨≅≅≅≅ ää ää.... ÅÅ ÅÅÝÝÝÝ óó óó¡¡¡¡ tt tt6666 øø øø9999 $$ $$#### �  
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  )29 :اسراء (  
نه بخل بورز و نه !(نه دست خود را ببند و بگردن افكن ونه آنرا بكلّي بگشاي«

  .»)روي كن در بخشش، زياده
  : فرمايد   مي67و در سورة فرقان آية 

� tt tt ÏÏ ÏÏ%%%% ©© ©©!!!! $$ $$#### uu uuρρρρ !! !!#### ss ssŒŒŒŒ ÎÎ ÎÎ)))) (( ((####θθθθ àà àà)))) xx xx����ΡΡΡΡ rr rr&&&& öö ööΝΝΝΝ ss ss9999 (( ((####θθθθ èè èèùùùù ÌÌ ÌÌ���� óó óó¡¡¡¡ çç çç„„„„ öö ööΝΝΝΝ ss ss9999 uu uuρρρρ (( ((####ρρρρ çç çç���� ää ääIIII øø øø)))) tt ttƒƒƒƒ �  ) 67 :فرقان(  
  .»كساني كه چون انفاق كنند، نه اسراف و نه بخل ورزند«

  : خوانيم   مي29چنانكه در سورة ص آية . توصيه به تدبر در قرآن -28

� ëë ëë====≈≈≈≈ tt ttGGGG ÏÏ ÏÏ.... çç ççµµµµ≈≈≈≈ oo ooΨΨΨΨ øø øø9999 tt tt““““ΡΡΡΡ rr rr&&&& yy yy7777 øø øø‹‹‹‹ ss ss9999 ÎÎ ÎÎ)))) ÔÔ ÔÔ8888 tt tt����≈≈≈≈ tt tt6666 ãã ããΒΒΒΒ (( ((#### ÿÿ ÿÿρρρρ ãã ãã���� −− −−//// ££ ££‰‰‰‰ uu uu‹‹‹‹ ÏÏ ÏÏ jj jj9999  ÏÏ ÏÏµµµµ ÏÏ ÏÏGGGG≈≈≈≈ tt ttƒƒƒƒ#### uu uu tt tt���� ©© ©©.... xx xx‹‹‹‹ tt ttFFFF uu uuŠŠŠŠ ÏÏ ÏÏ9999 uu uuρρρρ (( ((####θθθθ ää ää9999 '' ''ρρρρ éé éé&&&& ÉÉ ÉÉ====≈≈≈≈ tt tt6666 øø øø9999 FF FF{{{{ $$ $$#### �  
  )29 : ص(  

اين كتابيست فرخنده كه آنرا بسوي تو فرو فرستاديم تا مردمان در آياتش «
  .»ژرفنگري كنند وتا خردمندان از آن پند گيرند

 آمده 18 و 17 و 15چنانكه در سورة ذاريات آية . توصيه به عبادت در شب -29

  : است 

� ¨¨ ¨¨ββββ ÎÎ ÎÎ)))) tt tt ÉÉ ÉÉ)))) −− −−GGGG ßß ßßϑϑϑϑ øø øø9999 $$ $$#### ’’’’ ÎÎ ÎÎûûûû ;; ;;MMMM≈≈≈≈ ¨¨ ¨¨ΖΖΖΖ yy yy____ AA AAββββθθθθ ãã ãã‹‹‹‹ ãã ãããããã uu uuρρρρ ... (( ((####θθθθ çç ççΡΡΡΡ%%%% xx xx.... ŸŸ ŸŸ≅≅≅≅ öö öö6666 ss ss%%%% yy yy7777 ÏÏ ÏÏ9999≡≡≡≡ ss ssŒŒŒŒ tt tt ÏÏ ÏÏΨΨΨΨ ÅÅ ÅÅ¡¡¡¡ øø øøtttt èè èèΧΧΧΧ ∩∩∩∩⊇⊇⊇⊇∉∉∉∉∪∪∪∪ 

(( ((####θθθθ çç ççΡΡΡΡ%%%% xx xx.... WW WWξξξξ‹‹‹‹ ÎÎ ÎÎ==== ss ss%%%% zz zz ÏÏ ÏÏ ii iiΒΒΒΒ ÈÈ ÈÈ≅≅≅≅ øø øø‹‹‹‹ ©© ©©9999 $$ $$#### $$$$ tt ttΒΒΒΒ tt ttββββθθθθ ãã ããèèèè yy yyffff öö ööκκκκ uu uu‰‰‰‰ ∩∩∩∩⊇⊇⊇⊇∠∠∠∠∪∪∪∪ ÍÍ ÍÍ‘‘‘‘$$$$ pp pptttt ôô ôôxxxx FF FF{{{{ $$ $$$$$$ ÎÎ ÎÎ//// uu uuρρρρ öö ööΛΛΛΛ èè èèεεεε tt ttββββρρρρ ãã ãã���� ÏÏ ÏÏ���� øø øøóóóó tt ttGGGG óó óó¡¡¡¡ oo oo„„„„ �  
  )18-15 :ذاريات (  

آنان اندكي از ... سارها بسر برند  همانا پرهيزكاران در باغستانها و در كنار چشمه«
  .»جستند رگاهها از خدا آمرزش ميخفتند و در سح شب را مي

 17چنانكه در سورة لقمان آية . توصيه به مقاومت در برابر مصائب -30

  : فرمايد  مي
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� ÷÷ ÷÷���� ÉÉ ÉÉ9999 ôô ôô¹¹¹¹ $$ $$#### uu uuρρρρ 44 44’’’’ nn nn???? tt ttãããã !! !!$$$$ tt ttΒΒΒΒ yy yy7777 tt tt////$$$$ || ||¹¹¹¹ rr rr&&&& (( (( ¨¨ ¨¨ββββ ÎÎ ÎÎ)))) yy yy7777 ÏÏ ÏÏ9999≡≡≡≡ ss ssŒŒŒŒ ôô ôô ÏÏ ÏÏΒΒΒΒ ÇÇ ÇÇΠΠΠΠ ÷÷ ÷÷““““ tt ttãããã ÍÍ ÍÍ‘‘‘‘θθθθ ãã ããΒΒΒΒ WW WW{{{{ $$   )17 :لقمان (  � ####$$
پر اهميت هايي كه به تو رسد شكيبا باش كه اينكار از امور  در برابر آسيب«

  .»است

چنانكه در سورة فصلت آية . توصيه به نيكي نمودن در برابر بدي ديگران -31

  : فرمايد   مي34

� ŸŸ ŸŸωωωω uu uuρρρρ ““““ ÈÈ ÈÈθθθθ tt ttGGGG óó óó¡¡¡¡ nn nn@@@@ èè èèππππ oo ooΨΨΨΨ || ||¡¡¡¡ pp pptttt øø øø:::: $$ $$#### ŸŸ ŸŸωωωω uu uuρρρρ èè èèππππ yy yy∞∞∞∞ ÍÍ ÍÍ hh hhŠŠŠŠ ¡¡ ¡¡¡¡¡¡9999 $$ $$#### 44 44 ôô ôôìììì ss ssùùùù ÷÷ ÷÷ŠŠŠŠ $$ $$####  ÉÉ ÉÉLLLL ©© ©©9999 $$ $$$$$$ ÎÎ ÎÎ//// }} }}‘‘‘‘ ÏÏ ÏÏδδδδ ßß ßß || ||¡¡¡¡ ôô ôômmmm rr rr&&&& �  

  )34 :فصلت (  
  .»له كننيكي و بدي يكسان نيستند، به نيكوترين رفتار با بدي مقاب«

مجال احكام و دستورات عملي و اخالقيِ فراوان ديگر نيز در مكّه آمده كه در اينجا 

 ����جعفر بن أبي طالباي از احكام مزبور را  نيست تا از همة آنها سخن گوييم و شمه

بيان داشت و ما گفتار او را در بخش نخستين از اين ) پادشاه حبشه (اشيج نَدر مجلس

 را دارد وبر �انم كسي كه ادعاي تحقيق در سيرت رسول اكرمد نمي. كتاب آورديم
نهد، چگونه از آيات فراوان قرآن و مĤثر تاريخي دربارة  نويسان گذشته عيب مي سيره

خبر مانده واحكام مزبور را به نماز و زكوه و روزه و حج،  شرايع و احكام دوران مكّه بي
  !مقصور و محدود پنداشته است؟

و، كار خاورشناس مجارستاني گلدزيهر است كه نقد پرقدرت قرآن تر از ا و شگفت
هاي مكّي از مذاهب شرك، و انحرافات يهود، و تثليث مسيحيان مالحظه  را در سوره
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ساخت به  آن وحي كه محمد در مكّه پراكنده مي: نويسد  ، با وجود اين مي1كرده
  2!.كرد آئين نويني اشاره نمي

 مردم تِپس آن همه مخالف: يكبار از خود نپرسيد ! اسدانم چرا استاد شرقشن نمي
دادند  هايي كه مكّيان به ياران پيامبر مي مكّه با پيامبر اسالم بر سر چه بود؟ و آن شكنجه

  ... .چه علّت داشت؟ و چرا مسلمانان به حبشه هجرت كردند؟ و 
يم و پاسخ به تفصيل سخن گفتالبتّه ما در بخش نخستين از كتاب خود در اين باره 

با ذكر شواهد گوناگون ) اي در بر ندارد كه آيات مكّي پيام تازه(پايه را  اين پندار بي
بنابراين روا نيست كه ديگر بار به تكرار آنچه گذشت بازگرديم، جزآنكه . 3آورديم
كند كه جا دارد به رسيدگي آن  نگار از طرح اين موضوع مقصودي را دنبال مي سيره

  .بپردازيم
 نيست كه در دوران مكّه، تمام قوانين اجتماعي و سياسي اسالم نازل نشده ترديد

گوييم بايد دليل و حكمت آنرا بدرستي  كنيم اما مي ما اين حقيقت را انكار نمي. است
در اينجا از ! د سال كه گويي با دليل و برهان ميانة خوشي ندار23نويسندة . شناخت

به پاسخ اين ، كند كه در خالل آن سخني نقل مي أم المؤمنين عائشه �همسر رسول خدا
مسئله اشارتي رفته است ولي جناب نويسنده مانند بسياري از موارد، روايت مزبور را 

  : نويسد  نائل نيايد، مي! آورد مبادا به مقصود مبارك تحريف شده و ناتمام مي

_________________________________________________________________________ 

 تا 34 و سوره مريم آيه 170 تا 162 و سوره اعراف آيه 70 تا 51 سوره انبياء آيه: به عنوان نمونه به  -1
  . نگاه كنيد327

 في دمح مهرَشَذي نَ الَّحيالوو«: اند  مترجمان عربي، سخن گلدزيهر را بدين صورت ترجمه كرده -2
  )17ص العقيدة و الشريعة في االسالم، ! (»ديدٍ جلي دينٍ إشيرَين لِكُم ي لَةَكَّ مرضِأَ
  . از بخش نخستين نگاه كنيد123 تا 104به صفحات  -3
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(!!) در قرآن مكّي فقط سخن از بهشت و دوزخ است: گويد  عائشه مي[
  )155صفحة . (]ل و حرام پس از نمو اسالم پديد آمدحال

در اين مقام الزم است گفتار عائشه را تا آنجا كه با بحث ما پيوند دارد بياوريم و 
در صحيح بخاري از قول وي چنين گزارش شده . نگار را جبران كنيم نقصان سخن سيره

  : است 

ي تّ حارِ النّ وةِنَّ الجكرُ، فيها ذِلِصفَ المنَ مِةٌ سورنه مِلَزَ ما نَلَو أَلَزَما نَنَّإِ... «
وا بشرَالتَ : يءٍل شَو أَلَزَو نَ لَ، ورام الح واللُ الحلَزَ نَسالمِي اإلِلَ إِاس النّذا ثابإِ

. » ...داًبنا أَلزِّ اعدال نَ: وا قالُوا لَزنُالتَ : لَزَو نَ لَو! داًب أَمرَ الخَعدالنَ: وا قالُ فَمرَالخَ
  )228صحيح يخاري، الجزء السادس، ص (

هاي كوچك  سوره(اي از مفصل  نخستين بخش از قرآن كه نازل شد سوره... «: يعني 
بود كه در خالل آن از بهشت و دوزخ ياد شده است تا آنكه مردم به اسالم روي ) قرآن

باده : ار اين حكم آمده بود كه آوردند، آنگاه حالل و حرام نازل گشت و اگر نخستين ب
اگر نخستين بار آمده !  داريم نوشي دست برنمي گفتند كه هرگز از باده مردم مي! ننوشيد

  .»!...شوييم گفتند هرگز از زنا دست نمي زنا نكنيد، مردم مي: بود 
ابتدا در صدد برآمده تا بنيان عقايد مردم  شود كه قرآن كريم از اين روايت فهميده مي

اين بديهي  و. آخرت استواركند و سپس احكام فرعي را بر آنان عرضه دارد  به خدا ورا

توان از ايشان انتظار داشت تا  نمي  ديانت پايبند نباشنداصولاگر مردم به  است كه

عالوه (هاي مكّي   در سوره– چنانكه ديديم –با وجود اين !  دين را رعايت كنندفروع

، از اخالق فاضله و اعمال صالحه )ران و زندگي پس از مرگبر ذكر توحيد و نبوت پيامب
فراواني ياد شده است و آنچه در گزارش عائشه آمده اين است كه قوانين  نيز به

ايمان مردم نازل گشت ولي سخن از اين مقوله نرفته كه  شريعت، پس از طلوع اسالم و
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بنابراين، گفتار ! نها نبودحالل و حرام در دوران مدينه مقرّر شد و در مكّه خبري از آ
مدتي پس از بعث در همان دورة مكّه، قابل تطبيق است  بندي با عائشه از حيث زمان

هاي مكّي، بوضوح مالحظه  در سوره) كه در روايت عايشه آمده(چنانكه حرمت زنا را 
  : همانگونه كه در سورة اسراء آمده است . كنيم مي

� ŸŸ ŸŸωωωω uu uuρρρρ (( ((####θθθθ çç çç//// tt tt���� øø øø)))) ss ss???? ## ##’’’’ oo ooΤΤΤΤ ÌÌ ÌÌ hh hh““““9999 $$ $$#### (( (( ………… çç ççµµµµ ¯¯ ¯¯ΡΡΡΡ ÎÎ ÎÎ)))) tt ttββββ%%%% xx xx.... ZZ ZZππππ tt tt±±±± ÅÅ ÅÅssss≈≈≈≈ ss ssùùùù uu uu !! !!$$$$ yy yy™™™™ uu uuρρρρ WW WWξξξξ‹‹‹‹ ÎÎ ÎÎ6666 yy yy™™™™ �  ) 32 :اسراء(  
  .»به زنا نزديك مشويد كه آن، كاري زشت و راهي ناپسند است«

  : خوانيم  و يا در سورة فرقان مي

� ŸŸ ŸŸωωωω uu uuρρρρ šš ššχχχχθθθθ çç ççΡΡΡΡ ÷÷ ÷÷““““ tt ttƒƒƒƒ 44 44  tt ttΒΒΒΒ uu uuρρρρ öö öö≅≅≅≅ yy yyèèèè øø øø���� tt ttƒƒƒƒ yy yy7777 ÏÏ ÏÏ9999≡≡≡≡ ss ssŒŒŒŒ tt tt,,,, ùù ùù==== tt ttƒƒƒƒ $$$$ YY YYΒΒΒΒ$$$$ rr rrOOOO rr rr&&&& �  ) 68 :فرقان(  
چنان كند، كيفر گناهش را خواهد كنند و هر كس  زنا نمي) بندگان نيك خدا(«

  .»ديد
 29 و سورة معارج آية 7 تا 5مانند سورة مؤمنون آية (هاي مكّي نيز  و در ديگر سوره

به اشاره و ) 37 و سورة شوري آية 32 و سورة نجم آية 33 و سورة اعراف آية 31تا 
ئشه نقل نگار از عا بنابراين، گفتاري كه سيره. تصريح از حرمت زنا سخن رفته است

 تهمتي ]!در قرآن مكّي فقط سخن ازبهشت و دوزخ است[: كند مبني بر آنكه  مي

اما نيت اصلي نويسنده از . يابيم آيد كه در گزارش عايشه آنرا نمي آشكار به شمار مي
طرح اين بحث آن است كه وانمود كند احكام قرآني از آنجا كه در شرائط خاص نازل 

  ! است و مبدأ إلهي ندارده محيط قرار داشتشده، بنابراين تحت تأثير
نگار  انگيز رسيد كه به نظر جناب سيره توان بدين نتيجة شگفت مي! از اين برهان قاطع

آمد تا شرائط محيط و استعداد مردم را رعايت  اگر قرآن كريم، پيام خداوند بود الزم مي
اي اصالح و تربيت كند  درصدد بر نيايد تا جامعه را بتدريج و به شكل مرحله!  نكند

به راستي كه !  احوال سزاوار بود احكامي همسان و يكنواخت صادر فرمايدةبلكه درهم
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نويسنده، علم و حكمت را به نهايت رسانده و در طريق كشف حقايق، معجزه و كرامت 
  !!نشان داده است

  : گفتند  پرستان كهن است كه مي  همان منطق بت!منطق اين نويسندة عصر فضا

� ŸŸ ŸŸωωωω öö ööθθθθ ss ss9999 tt ttΑΑΑΑ ÌÌ ÌÌ hh hh““““ çç ççΡΡΡΡ ÏÏ ÏÏµµµµ øø øø‹‹‹‹ nn nn==== tt ttãããã ãã ããββββ#### uu uu öö öö���� àà àà)))) øø øø9999 $$ $$#### \\ \\'''' ss ss#### ÷÷ ÷÷ΗΗΗΗ ää äädddd ZZ ZZοοοο yy yy‰‰‰‰ ÏÏ ÏÏnnnn≡≡≡≡ uu uuρρρρ 44 44 yy yy�  ) 32 :فرقان  
  .»نازل نشد؟) محمد(چرا اين قران، يكباره بر او «

  :قرآن مجيد از اين اعتراض نابخردانه به دو صورت پاسخ داده است، يكي آنكه گويد 

� yy yy7777 ÏÏ ÏÏ9999≡≡≡≡ xx xx‹‹‹‹ ŸŸ ŸŸ2222 || ||MMMM ÎÎ ÎÎ mm mm7777 ss ss[[[[ ãã ããΖΖΖΖ ÏÏ ÏÏ9999  ÏÏ ÏÏµµµµ ÎÎ ÎÎ//// xx xx8888 yy yyŠŠŠŠ#### xx xxσσσσ èè èèùùùù (( (( çç ççµµµµ≈≈≈≈ oo ooΨΨΨΨ ùù ùù==== ¨¨ ¨¨???? uu uu‘‘‘‘ uu uuρρρρ WW WWξξξξ‹‹‹‹ ÏÏ ÏÏ???? öö öö���� ss ss???? yy yy�  ) 34 :فرقان(  
براي اينكه قلب ترا ) را يكباره نازل نكرديم قرآن(گويند  همچنانكه ايشان مي«
استوار سازيم و از اين رو آنرا با درنگي ) دركشاكش حوادث، با تجديدوحي(

  .»متناسب بر تو خوانديم
  : فرمايد  و ديگر آنكه مي

� $$$$ ZZ ZZΡΡΡΡ#### uu uu öö öö���� èè èè%%%% uu uuρρρρ çç ççµµµµ≈≈≈≈ oo ooΨΨΨΨ øø øø%%%% tt tt���� ss ssùùùù ………… çç ççνννν rr rr&&&& tt tt���� øø øø)))) tt ttGGGG ÏÏ ÏÏ9999 ’’’’ nn nn???? tt ttãããã ÄÄ ÄÄ¨̈̈̈$$$$ ¨¨ ¨¨ΖΖΖΖ9999 $$ $$#### 44 44’’’’ nn nn???? tt ttãããã ;; ;;]]]] õõ õõ3333 ãã ããΒΒΒΒ �  ) 106 :اسراء(  
و ايشان (قرآن را بتدريج فرو فرستاديم براي اينكه آنرا با درنگ بر مردم بخواني «

  .»)بگام، رهبري و تربيت كني را گام
 و نيز به اعتبار �شود قرآن كريم به مالحظة تقويت روحية پيامبر چنانكه مالحظه مي

اره نازل نشده بلكه با عنايت به مقتضيات محيط و شرائط مراحل هدايت مردم، يك ب
يعني همانگونه كه كودك در رحم مادر از خون پيكر . گوناگون تدريجاً فرود آمده است

كند ولي به محض آنكه از محيط محدود و بستة رحم هجرت كرد و در  وي تغذيه مي
شود،  ور مي د بهرهفضاي باز و آزادِ خارج گام نهاد، از غذاي ديگري كه شير باش

توانستند از قوانين جزائي و نظامي و  مسلمانان نيز در جو تاريك و پرفشار مكّه نمي
سياسي بطور آزاد برخودار باشند اما به محض آنكه راه هجرت در پيش گرفتند و به افق 
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ا باز و آزاد مدينه رسيدند، احكام الزم براي هدايت ايشان از سوي مبدأ عالم رسيد و آنه
  .را براي ساختن جامعة توحيدي ودفاع از آن مهيا ساخت

باشد كه از عنايت ! در اينجا يك نويسندة پر ادعا تا چه اندازه بايد جاهل و بسيط
  : آميز بنويسد  قرآن به افزار دفاع در مدينه، انتقادكند و با لحني سخريه

كه خداوند و در مدينه است (!!) در مكّه هنوز خواص آهن معلوم نبوده[
گوئي در مكه يا آهن ... أنزلنا الحديد فيه بأس شديد و منافع للناس 1ناا(!!) فرمايد مي

توجه به اين امر » اليشغله شأن عن شأن«: نبود يا خداوند عليم و حكيم، خداوندي كه 
  )163 و 162صفحة !!. (»نداشته

  ن آمده و آية هاي مكّي چندبار از آهن سخن به ميا دانيم در سوره چنانكه مي

� $$$$ ¨¨ ¨¨ΨΨΨΨ ss ss9999 rr rr&&&& uu uuρρρρ çç ççµµµµ ss ss9999 yy yy‰‰‰‰ƒƒƒƒ ÏÏ ÏÏ‰‰‰‰ pp pptttt øø øø:::: $$   )10 :سبأ (  � ####$$
  : و نيز 

� ’’’’ ÎÎ ÎÎΤΤΤΤθθθθ èè èè????#### uu uu tt tt���� tt tt//// ãã ãã———— ÏÏ ÏÏ‰‰‰‰ƒƒƒƒ ÏÏ ÏÏ‰‰‰‰ pp pptttt øø øø:::: $$ $$#### ((   )96 : كهف(  � ))
  : و همچنين 

  )17 :أسراء (  � ديداًو ح أَةًجاروا حِونُكُ �
پس قرآن كريم در مكّه به منافع آهن عنايت داشت ولي دفاع . بر اين مدعا گواه است

هاي قريش با توجه به قلّت مسلمانان در آن هنگام، به نابودي  ر برابر شكنجهمسلّحانه د
!! اي كه اعتياد مقدسش نويسندهاما به . انجاميد و زمانش فرا نرسيده بود همة ايشان مي

  : توان پاسخ داد كه  شهرة آفاق است جز اين چه مي

چه گفتن  با تو از قرآن سخن  اي شده مخمور از وافور و 

_________________________________________________________________________ 

  .نيامده است) انا(در آية كريمه لفظ  -1
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  !دود
  

  !سود؟
  

وصف قرآن و بيانِ حال تو 
  است

  

» الدين جالل«گويد  آنچه مي  
  :درست 

  
مه فشاند نور سگ عوعو «
  كند

  

هر كسي بر طينت خود   
  1!»تند مي

  

دهيم براي آن است كه اذهان   سال پاسخ داده و مي23براستي اگر ما به نويسندة 
پاك قرآن آشنا كنيم و غبار شُبهه را غرض را با حقايق تاريخ اسالم و تعاليم  منصف و بي

 سال با 23دانيم كساني همچون نويسندة  ب ميهاي آنان بزداييم و گرنه، خو يشهاز اند
مردگان : ورزي، در خور ارشاد وهدايت نيستند و به قول قرآن مجيد  آن همه غرض

  !.باشند قبور، شنواي شخن نمي

� !! !!$$$$ tt ttΒΒΒΒ uu uuρρρρ || ||MMMMΡΡΡΡ rr rr&&&& 88 88ìììì ÏÏ ÏÏϑϑϑϑ óó óó¡¡¡¡ ßß ßßϑϑϑϑ ÎÎ ÎÎ////  ¨¨ ¨¨ΒΒΒΒ ’’’’ ÎÎ ÎÎûûûû ÍÍ ÍÍ‘‘‘‘θθθθ çç çç7777 àà àà)))) øø øø9999 $$   )22 :فاطر (  � ####$$
  

  !حيرت در برابر احكام حج

اي از احكام اسالمي كه در دوران مدينه تشريع شده اشاره  نگار به پاره باري، سيره
مقتبس از شرايع يهود يا احكام «كند و بدون هيچ دليل ومدركي، قوانين مزبور را  مي

دهد و  ه خود نميو البته زحمت تطبيق و مقايسة آن احكام رانيز ب شمرد مي! »جاهلي
و ما قبالً در اين باره سخن گفتيم و ضمن ! گذرد تيري به تاريكي پرتاب كرده و مي

_________________________________________________________________________ 
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افي كپاسخ !  و سنن جاهليت، به نويسندة محقّقتمقايسة قوانين مزبور با مقرّرات تورا
 و 125 تا 122به صفحات (بينيم در اينجا دوباره تجديد مطلع كنيم  داديم و الزم نمي

  ) از بخش دوم كتاب مراجعه شود241  تا234
 جناب در ميان احكام مورد بحث، دو موضوع كه بيش از همه مورد اعتراض

 ساير قوانين اما دربارة!  ديگري حكم جهاد استنگار قرار گرفته يكي مراسم حج و سيره
  : نويسد  اسالمي در دوران مدينه مي

د و عادات دورة جاهليت رنگ احكام مدني و امور شخصيه هر چند از ديانت يهو[
  1]!.براي نظم اجتماع و مرتّب ساختن معامالت غير قابل انكار است(!!) پذيرفته باشد

و همچنين در مورد عبادات اسالمي در روزگار پس از هجرت، چنين اظهارنظر 

 ، تنظيم شؤونتهذيب عبادات در تمام اديان هست و مستلزم نوعي: [كند كه  مي

  2]!.يفيت آن چندان اهميت نداردطرز يا ك) است(

تهذيب در اينجا كاري نداريم به اينكه سخن اخير نويسنده مبني بر اثر عبادت در 
خداوند غني را چه نيازي به : [ وي كه نوشته بود ، پاسخي است به ايراد گذشتةنفس

  3!.؟]نماز بندگان است

» تنظيم شؤون« نوعي، و نيز در پي آن نيستيم كه به تفصيل نشان دهيم اگر عبادت،

هر دو در آن حائز اهميت است زيرا قالبِ » محتوي«و » قالب«را بعهده دارد بنابراين، 

ولي . رساند دهد و محتواي عميق، نفس را به تعالي مي دقيق، روح را به نظم عادت مي
نگار قرن بيستم در پيرامون  آنچه را نبايد ناگفته گذاريم پاسخ ايرادي است كه سيره

_________________________________________________________________________ 
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را مطرح ساخته است، در ! حكام حج و جهاد آورده و به پندار خود، مشكل الينحلّيا
  : نويسد  مورد حج مي

تواند از فلسفة حج و انجام اعمالي كه در آنها سود و موجب  اما انسان متفكّر نمي[
آورده و كسي كه ديني تازه و شريعتي جديد (!!)... شود سر درآورد عقالئي ديده نمي

ات وخرافات قوم خود زده است چگونه اغلب همان عادات قديم ده همة معتقپشت پا ب
الم كه فقط سكند؟ آيا حضرت محمد خداپرست و شارع ا را به صورت ديگري احياء مي

: زند  ستايش پروردگار يكتا را هدف اساسي خود قرار داده است و بر قوم خود فرياد مي
تقرّب را بر فضيلت و تقوي نهاده و صريحاً  و اساس »قولوا ال إال إال اهللا تفلحوا«

(!!)  در تحت تأثير حميت قومي و تعصب نژادي» أكرمكم عنداهللا أتقيكمإنَّ«: گويد  مي
را شعار قوميت قرار دهد؟ در هر صورت، (!!) خواهد ستايش خانة اسماعيل درآمده و مي

كه (!!) المي مغاير بودانگيز و به حدي با مباني شريعت اس اي شگفت اين امر به درجه
(!!) پرستان عرب بوده اكراه بسياري از مسلمانان در سعي بين صفا و مروه كه عادت بت

  )157صفحة ](!!). (استداشتند و حفظ اين عادت به زور آية قرآن بر آنها قبوالنده شده 
  : نويسنده، چند نكته را بايد در نظر داشت ! در پاسخ افادات

از فلسفة حج سر در نياورده، » يك انسان متفكّر«نگار بعنوان  هاگر سير:  آنكه اول

دليل ندارد ديگران هم از درك اين معنا ناتوان مانده باشند زيرا تفكّر و ادراك در 

 مدع«: اند كه  از قديم هم گفته! نداشته است» جمع الجمعي«انحصار وي نبوده ومقام 
بنابراين، چرا ! »نيافتن، نشانة نبودن نيست«: يعني » دِوج الومِدلي ع علُّدِ اليجدانِالوِ

خودبيني را به كنار ننهاده و به آثار علماي اسالم مراجعه نكرده است تا ببيند متفكّران 
  اند؟ ور دربارة حكمت تشريع حج، چه نوشتهمزب

انگيز نيست كه اسالم با دعوت مردم به سوي كعبه، هر  آيا به راستي اينكار، تحسين
از سرزمينهاي پراكنده با رنگها و نژادها و زبانهاي متفاوت، گرد  له هزاران تن راسا
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هاي گوناگون ايشان را به لباسي دوخته نشده و ساده و همشكل تبديل  و جامه آورد مي
سازد كه در آنجا سياه و سپيد و خرد و كالن و امير و رعيت،  كند و محيطي مي مي

گردد و از   دنيوي محو مين مقام، هرگونه اعتبار و امتيازآشوند و در  همسان وبرابر مي
كند و  ماند و فرد، خويشتن را در جمع گم مي تفاخر وخونمايي اثري باقي نمي

: د و نداي نكن شود و همه با شعاري واحد حركت مي پرستي مبدل مي خودپرستي به حق

يا دعوتت را اجابت كرديم و سر در بار خدا«: دهند كه   سر مي»...يكب لَمه اللّيكبلَ«

كدام آييني توانسته است هر ساله چنين صحنة بديع و زيبايي را بروي » ...فرمانت نهاديم
  زمين بنمايش گذارد و وحدت و برابري پيروانش را اعالم دارد؟

توان يافت كه بدون گرايش به ترك دنيا، هر ساله محيطي پديد آورد  كدام آئين را مي
و صيد ! ا آدميان از احوال حيواني فاصله گيرند و از جنگ و جدال و جماعكه در آنج

جانوران و حتّي بركندن گياهان خودداري ورزند؟ آييني كه به مردم بياموزد ترك اين 
شود، بنابراين در سراسر زندگي از افراط در اين امور بايد  اعمال ماية تقرّب به خدا مي

  : فرمايد  چنانكه قرآن مجيد مي. بپرهيزند

� ŸŸ ŸŸξξξξ ss ssùùùù yy yy]]]] ss ssùùùù uu uu‘‘‘‘ ŸŸ ŸŸωωωω uu uuρρρρ šš ššXXXXθθθθ ÝÝ ÝÝ¡¡¡¡ èè èèùùùù ŸŸ ŸŸωωωω uu uuρρρρ tt ttΑΑΑΑ#### yy yy‰‰‰‰ ÅÅ ÅÅ____ ’’’’ ÎÎ ÎÎûûûû ÆÆ ÆÆ dd ddkkkk yy yyssss øø øø9999 $$ $$#### 33   )197 :بقره (  � 33
  .»در حج، آميزش جنسي و بدكاريهاي گوناگون و مجادله روا نيست«

  : فرمايد  يا مي

� ŸŸ ŸŸωωωω (( ((####θθθθ èè èè==== çç ççGGGG øø øø)))) ss ss???? yy yy‰‰‰‰ øø øøŠŠŠŠ ¢¢ ¢¢ÁÁÁÁ9999 $$ $$#### öö ööΝΝΝΝ çç ççFFFFΡΡΡΡ rr rr&&&& uu uuρρρρ ×× ××ΠΠΠΠ ãã ãã���� ãã ããmmmm 44   )95 : مائده(  � 44
  .»ان شكاري نپردازيدايد به كشتار حيو در حالي كه احرام بسته«

  ...و امثال اين احكام 
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ي عظيمي، مراحل سير و سلوك معنوي و ي توانسته است در خالل گردهمايكدام مكتب
تكامل نفساني را بر انسانها عرضه دارد و در مواقف مختلف ضمن حركاتي ساده، معاني 

  : ه را با فرمان بلندي را به آدمي تلقين كند؟ چنانكه اسالم هزاران تن از مردم پراكند

� ####θθθθ èè èèùùùù §§ §§θθθθ ©© ©©ÜÜÜÜ uu uu‹‹‹‹ øø øø9999 uu uuρρρρ ÏÏ ÏÏMMMM øø øøŠŠŠŠ tt tt7777 øø øø9999 $$ $$$$$$ ÎÎ ÎÎ//// ÈÈ ÈÈ,,,,ŠŠŠŠ ÏÏ ÏÏFFFF yy yyèèèè øø øø9999 $$   )29 :حج (  � ####$$
همچون فرشتگان (گرداند تا نشان دهد كه  بدور يك محور كه بنام خدا بنا شده مي

در زندگي، بر مدار توحيد وخداپرستي بايد گرديد و در پرتو آن بايد عمر رابسر ) عرشي

نهادن در دست خدا وتجديد عهد  به منزلة دسترا » حجرأسود«با دست سودن بر . برد

 بود و بر طبق پيمان شمرد تا يادآوري كند كه همواره بر ميثاق حق بايد استوار با او مي

  اهللاِمينُ يرُجالح« :  فرمود�باخدا از گناه و تجاوز، خودداري نمود چنانكه رسول خدا
حجراسود «: يعني ) 151، ص 1 الصغير، ج الجامع (» اهللاَعد بايقَ فَهحسن ممعالي فَتَ

به منزلة دست راست خداي تعالي است و هر كس بر آن، دست سايد با خدا بيعت 
  .»بسته است

شناسيم كه توانسته باشد در خالل مجمع عظيمي،  و باألخره، كدام مكتبي را مي

 كند و مجسم را����ابراهيمترين فراز زندگاني يك انسان كامل يعني أبواألنبياء،  حساس

هزاران تن را به پيروي از او برانگيزد؟ چنانكه در مراسم حج، زائران كعبه به نشانة 

گزارند يعني خود  كنند يا در جايگاه ويژة او نماز مي  ميراتم جميِراقتداء بر ابراهيم، 

دهند،  نهند و با آن انسان كامل تطبيق مي  مي�را جسماً و روحاً در موضع ابراهيم
   :فرمايد  نگونه كه قرآن مجيد ميهما

� (( ((####ρρρρ ää ää‹‹‹‹ ÏÏ ÏÏƒƒƒƒ ªª ªªBBBB $$ $$#### uu uuρρρρ  ÏÏ ÏÏΒΒΒΒ ÏÏ ÏÏΘΘΘΘ$$$$ ss ss)))) ¨¨ ¨¨ΒΒΒΒ zz zzΟΟΟΟ↵↵↵↵ ÏÏ ÏÏδδδδ≡≡≡≡ tt tt���� öö öö//// ÎÎ ÎÎ)))) ’’’’ ~~ ~~???? || ||ÁÁÁÁ ãã ããΒΒΒΒ (( (( !!   )125 :بقره (  � !!
  .»جايگاه ابراهيم را محلّ نماز خود كنيد«
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در اينجا ما قصد آن نداريم تا همة مناسك حج را با ذكر معاني و آثار آنها بيان داريم 
اهيم يادآور شويم كه بنا  خواما همين اندازه ميه است نكه اينكار در خور كتابي جداگا
همراه  اي را به ثار اسالمي، مراسم حج، مقاصد ويژهي و آبه داللت آيات قرآن ومĤثر نبو

دارد و ظاهر حج، حركات و اعمال و باطن آن، معاني روحاني است و شايد به همين 

ير شده ولي از ديگر قوانين ديني تعب» ر اهللاعائِشَ«اعتبار از مراسم مزبور در قرآن كريم به 

) ةعيرَشَجع (و امثال اينها ياد گشته است زيرا شعائر » اهللاُ كمح«و » دوداهللاح«به عنوان 

مال حج آيد يعني هر كدام از اع ها مي ها و نشانه در لغت عرب، به معناي عالمت
شاعر قديم . شود ي از امري روحاني و مقدس شمرده ميزماي از بندگي حق و ر نشانه

 به همين موضوع توجه داشته است آنجا كه  ظاهراًباديانيناصر خسرو قُپارسي، 

  : گويد  مي
  حاجيان آمدند با تكريم

  

  شاكر از رحمت خداي رحيم  
  

  آمده سوي مكّه از عرفات
  

  زده لبيك عمره از تعظيم  
  

  يافته حج و عمره كرده تمام
  

  بازگشته بسوي خانه، سليم  
  

  عتي باستقبالمن شدم سا
  

  پاي كردم برون زحد گليم  
  

  مرمرا درميان قافله بود
  

  دوستي مخلص و عزيز و كريم  
  

  گفتم او را بگوي چون رستي 
  

  زين سفركردنِ به رنج و به بيم؟  
  

  اي بازگو تا چگونه داشته
  

  حرمت آن بزرگوار حريم؟  
  

  رام چون همي خواستي گرفت اح
  

  م؟چه نيت كردي اندر آن تحري  
  

  جمله بر خود حرام كرده بدي
  

  هر چه مادون كردگار عظيم؟  
  

  گفت ني، گفتمش زدي لبيك
  

  از سر علم و از سر تسليم؟  
  

  شنيدي نداي حق و جواب مي
  

  باز دادي چنانكه داد كليم؟  
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  گفت ني، گفتمش چو در عرفات
  

  ايستادي و يافتي تقويم  
  

  عارف حق شدي و منكر خويش
  

  عرفت رسيد نسيم؟به تو از م  
  

  گفت ني، گفتمش چو سنگ جمار
  

  همي انداختي به ديو رجيم  
  

  از خود انداختي برون يكسو
  

  هاي ذميم؟ همه عادات و فعل  
  

  كُشتي گفت ني، گفتمش چو مي
  

  گوسفند از پي فقير و يتيم؟  
  

  قرب خود ديدي اول و كردي
  

  قتل و قربان، نفس دونِ لئيم؟  
  

  قت طوافگفت ني، گفتمش بو
  

  كه دويدي به هليمه چو ظَلَرو  
  

  از طواف همه مالئكيان 
  

  ياد كردي بگرد عرش عظيم؟  
  

  گفت ني، گفتمش چو كردي سعي 
  

  از صفا سوي مروه بر تقسيم  
  

  ديدي اندر صفاي خود كونين 
  

   از حجيم و نعيم؟غرشد دلت فا  
  

  ه دل بدونيم؟مانده از هجر كعب    باز   گشتي  چو   گفتمش   ني، گفت
  

  كردي آنجا بگور، مر خود را
  

  چون كسي كوكنون شده است رميم؟  
  

  گفت از اين باب هر چه گفتي تو
  

  ام صحيح و سقيم؟ من ندانسته  
  

  گفتم اي دوست پس نكردي حج
  

  نشدي در مقام محو مقيم  
  

  رفته ومكّه ديده، آمده باز
  

  !ه خريده به سيممحنت بادي  
  

  ج كني پس از اينگر تو خواهي كه ح
  

  1اين چنين كن كه كردمت تعليم  
  

البته در تفسير مناسك حج بايد از آثار شرع بهره گرفت و هرتأويلي كه شاعر يا 
اي در اعمال حج اعتبار شده است  دانيم معاني ويژه عارفي آورد حجت نيست با آنكه مي
. اند ها دريافته و گفته هآثار شرعي در اين باب نكتچنانكه دانشمندان اسالمي از خالل 

_________________________________________________________________________ 

  .342 ديوان ناصرخسرو، چاپ تهران، صفحه -1
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مه تمام از  سال به سراغ هيچيك از آثار مزبور نرفته و تنها عبارتي ني23ولي نويسندة 

  : نويسد   را دستاويز خود كرده و ميزاليغ

من هيچگونه «: نويسد  حجت االسالم مطلق و بحق، امام محمد غزالي صريحاً مي[
(!!) ولي چون امر شده است ناچار(!!) ام تهدليل موجهي براي اعمال و مناسك حج نياف

  )158صفحة . (»]كنم اطاعت مي

نظر افكند بروشني از »  الدينومِلُ عحياءإِ«: هر كس به كتاب مشهور غزالي يعني 

شود و از اين همه تحريف و خيانت در كار او بشگفتي  نگار واقف مي دروغپردازي سيره
ابش، فصلي را به بحث از آداب حج اختصاص غزالي در جزء نخستين از كت. افتد مي

ي  فِخالصِ اإلِجه و وةِنَ الباطِعمالِ األَيانُب«: عنوان اي را تحت  داده و باب گسترده
 رِكُّذَ التَّ فيها وكارِفتِ االةُييفِ كَ وةِريفَ الشَّدِشاهِالم بِبارِعتِ االريقُ طَو ةِيالنِّ
  . گشوده است»1هرِلي آخِ إِج الحلِوأَن ها و معانيها مِسرارِِأَلِ

اسرار و معاني حج از آغاز تا پايان «در اين باب چنانكه از عنوانش پيدا است به بيان 
  .پردازد كه آوردن سخنان وي در اينجا ميسر نيست مي» آن

كه آنرا به پارسي نگاشته و » كيمياي سعادت«: غزالي در كتاب ديگر خود يعني 

أسرار و «: شود، نيز تحت عنوان  شمرده مي» ين الدّومِلُ عحياءإِ« كتاب اي از خالصه
  : نويسد  سخن گفته و در آغاز اين گفتار مي» دقايق حج
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چه ياد كرديم صورت اعمال حج بود و در هر يكي از اين اعمال، بدانكه اين«
تهاي  آنگاه در توضيح اسرار و عبر»1...است و مقصود از وي، عبرتي است سرّي 

  .نگارد مزبور، شرحي مبسوط مي
كند كه مناسك حج از امور تعبدي  آري، غزالي در ميان سخنان خود گاهي ادعا مي

است و تنها براي فرمانبرداري از خداوند بايد بانجام رسد ولي اين اعتقاد موجب 
شود كه مناسك مزبور را خالي از غرض و تهي از فايده شمارد و از اين رو  نمي
پردازد و به تفصيل در اين باره سخن  به بيان أسرار وحكم اعمال حج مياصله بالف

و اما : [نويسد  ضمن كتاب كيمياي سعادت مي» راتم جميِر«مثالً دربارة . گويد مي

تشبه به : و ديگر . مقصود وي اظهار بندگي است بر سبيل تعبد محض: انداختن سنگ 

يش وي آمده است تا ويرا در شبهتي افكند سنگ بر  كه بدان جايگاه ابليس پ����ابراهيم

  2.»...وي انداخته است
را پيش » تعبد محض«شود، غزالي ابتدا موضوع  دراين سخن چنانكه مالحظه مي

كند و اين سرّ همان است كه  اشاره مي» رمي جمرات «رِّآورده و سپس به حكمت و سِ
ا فرزند خويش را در راه خدا  چون به رسم آزمايش مأموريت يافت ت�ابراهيم خليل

قربان كند، ميان راه سه بار شيطان وي را دچار وسوسه كرد تا از اينكار روي برتابد و 
 در هر سه جايگاه بر شيطان خويش غالب �ولي ابراهيم. دستور خدا را فرمان نبرد

ر بدين سبب حج گزاران ه. اش براند شه و ارادهيكرد واز محور اند» رمي«آمد و او را 
زنند تا نشان دهند كه آنها نيز در پي آن انسان كامل و نمونه، راه  سه موضع را سنگ مي
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وار آمادة فداكاري و جانبازي براي خدا هستند و فرزندان روحاني   سپارند و ابراهيم مي
  : شوند چنانكه در سورة حج آمده است  ابراهيم شمرده مي

� ss ss'''' ©© ©©#### ÏÏ ÏÏ ii iiΒΒΒΒ öö ööΝΝΝΝ ää ää3333‹‹‹‹ ÎÎ ÎÎ//// rr rr&&&& zz zzΟΟΟΟŠŠŠŠ ÏÏ ÏÏδδδδ≡≡≡≡ tt tt���� öö öö//// ÎÎ ÎÎ)))) 44   )78 : حج(  � 44
  .»اين راه و روش، آئين پدر شما ابراهيم است«

اين فلسفة عالي كه نقش تربيتي مهمي را حائز است در آثار شيعه و سنّي منعكس 

 محمد بن علي بن بابويهشده و مذاهب اسالمي در قبول آن اتّفاق نظر دارند چنانكه 

 هرُحضُن اليم: و نيز در كتاب (» عرائِ الشَّلُلَعِ«قمي از أعاظم محدثان اماميه در كتاب 
 نَّمار ألَ الجِجمِرَ بِرَمِما أُنَّ إِو« :  آورده كه فرمود�موسي بن جعفرامام  از) قيهالفَ
 همرجي فَمارِ الجِعِوضِ في مالم السيهِلَ عبراهيمتراءي الِ ي كانَعينَ اللَّبليسإِ
  1.»ةنَّ السهِت بِرَج فَالم السيهِلَ عبراهيمإ

به كوبيدن سنگ بر جمره از آنرو فرمان داده شده كه شيطان در آنجايگاه بر «: يعني 
 او را رجم نمود و سنّت بر اجراي اين عمل جاري � جلوه كرد و ابراهيم�ابراهيم

  .»شد

صي ي الحرمِ تَرِاهِي الظّ فِكنَّم أَ اعلَو«: نويسد   با توجه به همين معنا ميغزالي
  2.»ههرَ ظَهِ بِمقصِ تَ ويطانِ الشَّجه وهِي بِرمِ تَةِقيقَي الح فِ وةِبقَالعي لَإِ

كني ولي در حقيقت  تو در ظاهر ريگهايي چند بر عقبه پرتاب مي بدان كه«: يعني 
  !.»شكني كوبي و پشت او را درهم مي مي) خود(آنها را بر چهرة شيطان 
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ش خيم، به بخشي از سخن غزالي استناد نموده و ب سال چنانكه ديد23اما نويسندة 
حذف كرده است و عبارتي از خود پرداخته و به غزالي نسبت ! ديگر را از سر شيطنت

حقاً كه امانتداري را به كمال رسانده و . شود دهد كه در هيچيك از آثار وي ديده نمي مي
  !!در تقواي علمي، معجزه نشان داده است

كسي كه ديني تازه و شريعتي : [گويد   سال كه مي23 نويسندة در پاسخ:  آنكه دوم

جديد آورده و پشت پا به همة معتقدات و خرافات قوم خود زده است چگونه اغلب 
؟ ضمن بخش نخستين از همين ]كند همان عادات قديم را به صورت ديگري احياء مي

 و بخصوص در 1يمكتاب، تفاوت عظيم آداب اسالمي و سنن دوران جاهلي را بيان كرد
شك نيست كه اسالم، حج را از جمله «: ون مراسم حج چنين نوشتيم مبخش دوم، پيرا

مراسمي شمرده كه براي طي مراحل و منازل روحاني و وحدت مسلمانان بسيار مفيد و 
ايي ن هر كس كه توا–مؤثر است و آنرا ويژه عرب قرار نداده بلكه براي همة مردم 

حج در اسالم از آن رو پذيرفته شده كه از .... الزم شمرده است  –وصول داشته باشد 

بوده، نه از آنرو كه بنا به ادعاي نويسنده از  باني كعبه ����ابراهيم خليلتعاليم و سنن 

از اين رو اسالم، جوهر و أصل عبادت حج . رفته است بشمار مي! »عادات قومي عرب«
از آن پيراسته ) رستان بدان افزوده بودندپ كه بت(نگاه داشته و زوائد وخرافات را  را

كمال . اصل پاكيزة خود بازگردانده است را به يعني مراسم حج را اصالح كرده و آناست
ر همچنان براي بشر سودمند باشد اگكند كه مقرّرات گذشته  نگذاري نيز ايجاب ميوقان

هاي  سنّت! »نوآوري«ر با آن مخالفت نورزد و به بهانة ابجاي خود باقي بماند و قانونگذ
ه به آثار عظيم اء مراسم حج از سوي اسالم با توجپس ابق. صحيح و مفيد را انكار نكند
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شود و نشانة انصاف اين  تربيتي و اجتماعي آن، از امتيازات قانونگذاري اسالم شمرده مي
  1!.»دين پاك است نه دليل كاستي و نقص آن

خواهد ستايش خانة اسماعيل  مي: [امبر اسالم نويس كه چرا پي ايراد سيره:  آنكه سوم

حسن و «: افكند كه كسي گفت  ما را به ياد آن سخن مي! ؟]را شعار قوميت قرار دهد
آري، نه كعبه خانة اسماعيل است ونه بدستور ! »عاويه بودندمدختران ! حسين هر سه

قوم خود قرار داده پيامبر، بايد كعبه را پرستش نمود و نه پيامبر اسالم كعبه را شعار 
 – عليهما السالم –اين خانة محترم را ابراهيم به كمك فرزندش اسماعيل : اوالً ! است

براي عبات خدا به پا داشته و مانند ساير معابد و مساجد، محلّ پرستش حق به شمار 
از اين رو در قرآن كريم كعبه را . توان مالك خصوصي آن شمرد مي رود وكسي را نمي

  : فرمايد  ه خدا نسبت داده و ميتنها ب

� !! !!$$$$ tt ttΡΡΡΡ ôô ôô‰‰‰‰ ÎÎ ÎÎγγγγ tt ttãããã uu uuρρρρ ## ##’’’’ nn nn<<<< ÎÎ ÎÎ)))) zz zzΟΟΟΟ↵↵↵↵ ÏÏ ÏÏδδδδ≡≡≡≡ tt tt���� öö öö//// ÎÎ ÎÎ)))) ŸŸ ŸŸ≅≅≅≅‹‹‹‹ ÏÏ ÏÏèèèè≈≈≈≈ yy yyϑϑϑϑ óó óó™™™™ ÎÎ ÎÎ)))) uu uuρρρρ ββββ rr rr&&&& #### tt tt���� ÎÎ ÎÎ dd ddγγγγ ss ssÛÛÛÛ zz zz ÉÉ ÉÉLLLL øø øø‹‹‹‹ tt tt//// tt tt ÏÏ ÏÏ���� ÍÍ ÍÍ←←←← !! !!$$$$ ©© ©©ÜÜÜÜ==== ÏÏ ÏÏ9999 

šš šš ÏÏ ÏÏ���� ÅÅ ÅÅ3333≈≈≈≈ yy yyèèèè øø øø9999 $$ $$#### uu uuρρρρ ÆÆ ÆÆìììì �� ��2222 ”” ””����9999 $$ $$#### uu uuρρρρ ÏÏ ÏÏŠŠŠŠθθθθ àà ààffff UU UU¡¡¡¡9999 $$   )125 : بقره(  � ####$$
كنندگان و  راهيم و اسماعيل سفارش كرديم كه خانة مرا براي طوافببه ا«

  .»نندگان پاكيزه داريدعبادتگران و سجودك
 دستور نداده تا پيروانش كعبه را �دانند كه هيچگاه پيامبر اسالم همه مي: ثانياً 

 و ديگر مساجد –پرستند بلكه كعبه  چنانكه ساير مساجد را مسلمانان نمي! پرستش كنند
 و اگر مقصود نويسنده از ستايش كعبه، احترام به. رود مي ر جايگاه بندگي خدا به شما–

 محترم است چنانكه هر قومي – به اعتبار قدس عبادت –آن باشد البته محلّ بندگي خدا 
پيامبر : ثالثاً . شمرند و در اينكار جاي مالمت نيست عبادتگاه پروردگار را محترم مي

_________________________________________________________________________ 

  .237 و 236ص »خيانت در گزارش تاريخ«بخش دوم كتاب  -1



 خيانت در گزارش تاريخخيانت در گزارش تاريخخيانت در گزارش تاريخخيانت در گزارش تاريخ

 

322322322322

قرار نداده بلكه آنرا عبادتگاه همة مردم روي زمين ! »شعار قوميت« كعبه را �اكرم
  : خوانيم  ه در قرآن مجيد ميمعرفي كرده است چنانك

� ŸŸ ŸŸ≅≅≅≅ yy yyèèèè yy yy____ ªª ªª!!!! $$ $$#### ss ssππππ tt tt6666 ÷÷ ÷÷èèèè ss ss3333 øø øø9999 $$ $$#### || ||MMMM øø øøŠŠŠŠ tt tt7777 øø øø9999 $$ $$#### tt ttΠΠΠΠ#### tt tt���� yy yyssss øø øø9999 $$ $$#### $$$$ VV VVϑϑϑϑ≈≈≈≈ uu uuŠŠŠŠ ÏÏ ÏÏ%%%% ÄÄ ÄÄ¨̈̈̈$$$$ ¨¨ ¨¨ΖΖΖΖ==== ÏÏ ÏÏ jj jj9999 �  ) 97 :مائده(  
  .»خدا، كعبه آن خانة محترم را براي قيام مردم به عبادت قرار داد«
  : فرمايد  و باز مي

� ¬¬ ¬¬!!!! uu uuρρρρ ’’’’ nn nn???? tt ttãããã ÄÄ ÄÄ¨̈̈̈$$$$ ¨¨ ¨¨ΖΖΖΖ9999 $$ $$#### `` ``kkkk ÏÏ ÏÏmmmm ÏÏ ÏÏMMMM øø øøiiii tt tt7777 øø øø9999 $$ $$#### ÇÇ ÇÇ tt ttΒΒΒΒ tt ttíííí$$$$ ss ssÜÜÜÜ tt ttGGGG óó óó™™™™ $$ $$#### ÏÏ ÏÏµµµµ øø øø‹‹‹‹ ss ss9999 ÎÎ ÎÎ)))) WW WWξξξξ‹‹‹‹ ÎÎ ÎÎ6666 yy yy™™™™ �  
  )97 :آل عمران (  

سپردن   راها، آهنگ كعبه كنند هر كس كه توانبر عهدة مردم است كه براي خد«
  .»بدانجا را داشته باشد

 سيرهر است چگونه در انديشة تحقيق از بخ دانم كسي كه از اين بدهيات بي نمي

نمود   تحقيق مي!شيرهافتاده، آيا بهتر نبود كه در كنار منقل خود، اندكي در زيان 

  !داد؟ خويشتن را از شرّ آن نجات مي

بسياري از مسلمانان در سعي بين صفا : [ادعاي نويسنده مبني بر اينكه :  آنكهچهارم

داشتند و حفظ اين عادت بزور آية (!!) اكراهپرستان عرب بود  و مروه كه عادت بت

ت وي درگزارش تاريخ به حكايت ديگري از خيان](!!). قرآن بر آنها قبوالنده شده است
از آشنايي با كلمات سادة عربي ! نگار ما دهد كه سيره رود و ضمناً نشان مي شمار مي

است و در » واداركردن«به معناي »اكراه«زيرا ! هاي دشوار محروم بوده تا چه رسد به واژ

 يعني» كراهت«نويس به جاي  ايد و در عبارتِ سيره مي» إجبار«لغت، مرادف با 

ه اين شيوة نگارش، از شاهكارهاي ادبي ايشان شمرده بكار رفته كه البت» نداشتن خوش«
  !شود مي
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اما ماجراي سعي ميان صفا و مروه، بر طبق آنچه كه طبري و زمخشري و رازي و 
اند چنين بوده كه در دوران جاهليت،  بيضاوي و طبرسي و قرطبي و ديگر مفسران نوشته

 بر روي صفا و مروه نهاده بودند و به هنگام ةلَاف و نائِسإِمشركان عرب دو بت بنام 

از ظهوراسالم برخي در اين شبهه افتادند  پس. سودند ها دست مي سعي و طواف، بر بت
پرستان آنرا به مناسك حج  و مروه، در اصل حج نبوده و بت كه شايد سعي ميان صفا

شود  لهي شمرده مي اشعائراز ه سعي ميان صفا ومروه قرآن مجيد خبر داد ك! اند افزوده

ولي قراردادن اساف و نائله بر آنها روا نبوده است بنابراين، اصل سعي ميان آن دو، 
  : فرمايد  ممنوع نيست چنانكه مي

� ¨¨ ¨¨ββββ ÎÎ ÎÎ)))) $$$$ xx xx���� ¢¢ ¢¢ÁÁÁÁ9999 $$ $$#### nn nnοοοο uu uuρρρρ öö öö���� yy yyϑϑϑϑ øø øø9999 $$ $$#### uu uuρρρρ  ÏÏ ÏÏΒΒΒΒ ÌÌ ÌÌ���� ÍÍ ÍÍ←←←← !! !!$$$$ yy yyèèèè xx xx©©©© «« ««!!!! $$ $$#### (( (( ôô ôô yy yyϑϑϑϑ ss ssùùùù ¢¢ ¢¢kkkk yy yymmmm || ||MMMM øø øøŠŠŠŠ tt tt7777 øø øø9999 $$ $$#### ÍÍ ÍÍρρρρ rr rr&&&& tt tt���� yy yyϑϑϑϑ tt ttFFFF ôô ôôãããã $$ $$#### ŸŸ ŸŸξξξξ ss ssùùùù 

yy yyyyyy$$$$ oo ooΨΨΨΨ ãã ãã____ ÏÏ ÏÏµµµµ øø øø‹‹‹‹ nn nn==== tt ttãããã ββββ rr rr&&&& šš šš’’’’ §§ §§θθθθ ©© ©©ÜÜÜÜ tt ttƒƒƒƒ $$$$ yy yyϑϑϑϑ ÎÎ ÎÎγγγγ ÎÎ ÎÎ//// �  ) 158 :بقره(  
آيند پس هر كس حج خانه به  همانا صفا و مروه از شعائر خدا به شمار مي«

  .»جاي آورد يا عمره بگذارد بر او باكي نيست كه ميان صفا و مروه طواف كند
كه اما از گرد وخاكي . با نزول اين آية شريفه، افراد مزبور از شبهه بدر آمدند

رفتند و  و چنين وانمود كرده كه مسلمين زير بار مراسم حج نمي! پا ساختهنگار به  سيره
اثري در تاريخ ديده ! به زور آية قرآن، سعي ميان صفا و مروه بر مسلمانان قبوالنده شد

نگار است كه غالباً مقدمات امور را  هاي جناب سيرهدآري اين روش، از ترفن. شود نمي
ين راه رويدادها را دگرگونه نشان دهد و سروصدا و كوشد تا از ا كند و مي حذف مي

در اينجا براي تكميل بحث وتتميم فائده، گزارش طبري را از ! اعتراض به راه اندازد
  : نويسد  آوريم، ابوجعفر طبري مي تفسيرش مي

»عبِ الشِّنِعنَّ أَيلِي الجاهِ فِ كانَناًثَ وةِيع لي صفا يسي إِمسافو ناًثَ وي لَ ع
المةِروي سلِ الجاهِهلُ أَكانَ فَةًلَي نائِموا بِذا طافُ إِةِييتِالبم سحلَ، فَينِنَثَوا الوما جاء 
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ما طاف بِهِ يما كانَنَّ إِةَروالمفا و الصنَّإِ : ونَمسلِ الم قالَوثانُ األَتِرَسِ كُ وسالماإلِ
 نَما مِهنَّ أَ اهللاُلَنزَأَ فَ، قالَرِعائِ الشَنَما مِهِ بِوافطَّ اليس لَ وينِنَثَ الوجلِن أَمِ

تفسير طبري،  (.»ماهِ بِفوطَّن ي أَيهِلَ عناحالج فَرَم أعتَوِ أَيت البجن حمفَ : رِعائِالشَّ

  ) سورة بقره158ذيل آية 

 نهاده إساف بنام تيب) فاص(اهليت به روي عبي نقل شده كه در دوران جاز شِ«يعني 

اشت كه اهل جاهليت به هنگام د قرار ةلَنائِتي ديگر بنام نيز ب) هروم(د و بر روي نبود

شد  ها شكسته  چون اسالم بيامد و بت. سودند طواف كعبه بر آن دو بت، دست مي
گرفت و لذا اين  طواف ميان صفا و مروه به خاطر آن دو بت انجام مي: مسلمانان گفتند 

پس هر (خداوند فرمود كه طواف مزبور از شعائر حج است .  از شعائر حج نيستسعي
كس حج خانه به جاي آورد يا عمره بگذارد بر او باكي نيست كه ميان صفا و مروه 

  .»)طواف كند

 و ديگران نيز گزارش  بن مالكسنَاس و أَعبداهللا بن عبطبري، اين روايت را از 

  .كرده است
شود و ره به  از آنكه از قلمفرسايي دربارة فلسفة حج فارغ مي س سال پ23نويسندة 
  : نويسد  آيد و در اين باره چنين مي آن برمي» !توجيه«برد، درصدد  جايي نمي

گشايد و شايد بتوان جوابي به  اي بر روي انديشه مي اي هست كه روزنه در قرآن آيه[
  : سؤالها بدهد 
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 )سال دهم هجرت(اي گروه مؤمنان، مشركان پليدند و نبايد پس از اين سال «
نيازخواهد  يبفضل خود  ترسيدند خداوند شما را به  از فقر مياگر. به كعبه آيند

هاي قرآني است  سورة توبه آخرين سوره...)28سورة توبه آية ( ساخت
پيغمبر در اين آيه، . و پس از فتح مكّه در سال دهم هجري نازل شده است

آمد و شد طوايف و . فرمايد زيارت كعبه را بر طوايف غيرمسلمان حرام مي
. اق اهل مكّه و باعث رونق كسب و كار آنها استزعرب، وجه ارتقبايل 

مردم مكّه قبيلة اويند كه غالباً از ترس، . شوند پس مردم مكّه ناراضي مي
 افتادن مكّه خطر ارتداد در بردارد، پس با  از رونق(!!) اند مسلمان شده
  )158صفحة . (](!!)رود ر مسلمين، اين خطر از بين ميوجوب حج ب

زيرا بالفاصله ! اعتباري و سستي اين توجيه خبر داشته نويس از بي اً خود سيرهظاهر
  : نويسد  دهد و مي دربارة آن ترديد نشان مي

األمر  و معلوم نيست تا چه حد با واقع ونفس(!!) البته اين توجيهي است[
  )159صفحة  (]!.شود منطبق مي

زيرا اگر اين توجيه !  دليل نداردبافي، مزبور، پنداري است كه شاهد و فلسفه: يعني 
و البتّه بعد از فتح (كه زيارت حج، پس از سال دهم هجرت  آيد درست باشد الزم مي

با ! بر مسلمانان فرض شده باشد و نيز آيات حج پس از سورة توبه آمده باشند) مكّه

 به – يعني يكسال پيش از فتح مكّه – در سال هفتم هجريالم و مسلمين سآنكه پيابر ا

و . شهرت دارد» ضاء القَةُمرَع«الم به ساند كه در اين سفر در تاريخ ا زيارت كعبه رفته

 آمده كه از حجشمرد در سورة  نيز نخستين آياتي كه برگزاري فريضة مزبور را الزم مي

 نازل شده بنابراين، توجيه توبههاي اوائل مدينه است و سالها پيش از سورة  سوره
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ورزد تا شعري  اينك چرا آن جناب اصرار مي!  محلّي از اعراب نداردنگار كمترين سيره
  !قضاوتش با خوانندگان است! اش درماند بسرايد كه در قافيه

  
  اعتراض بر حكم جهاد

هر چند در اين باره . نويس قرار گرفته، جهاد است حكم ديگري كه ماية ايراد سيره
اين حكم از حساسيت   ولي چونده را داديمنسپيش از اين سخن گفتيم و پاسخ نوي

اقع شده از اين رو الزم ونقد خاورشناسان غربي  و مكرّر مورد فراواني برخوردار است
هاي   گذشت بدان بپردازيم و پاسخ كافي به اشكالتراشيهدانيم بيش از آنچه ك مي

اميد است اين كار با عنايت بر اهميت موضوع موجب . نگار و همكفران وي بدهيم سيره
  .ماللت خوانندگان را فراهم نياورد

  : نگارد   سال در زمينة جهاد اسالمي چنين مي23نويسندة 
(!!) توان يافت اما قانوني كه در هيچيك از شرايع آسماني و بشري نظير آنرا نمي[

و پس (!!) »أذن للمؤمنين القتال«: حكم جهاد است كه نخست به صورت اجازه است 
 هاي مدني مانند بقره، انفال، اگون امر وشدت عمل در سورههاي گون ازآن بشكل صيغه

و  از جهاد ي ناميهاي مكّ قابل توجه و عبرت آنكه در سوره. توبه و غيره آمده است
هاي مدني به قدري آيات قتال و جهاد فراوانست كه  قتال مشركين نيست ولي در سوره

و اين .  صورت نگرفته باشدشود دربارة هيچ امري و حكمي اين قدر تأكيد تصور مي
يكي بصيرت حضرت محمد بر روحية اعراب و راه استيالء : رساند  مطلب دو امر را مي

توان يك دولت اسالمي بوجود آوردو  بر آنها وتوجه به اين اصل كه جز با شمشير نمي
زيرا خود اين اصل، منتزع از عادات و (!!) در نتيجه يك واحد اجتماعي تشكيل داد

يعني (!!) شدن حقّ آزادي فكر و عقيده و دوم، پايمال. ت قوم عرب استفطر
ترين حقّ انساني كه صداي اعتراض بسي از متفكّرين را بلند كرده است و به  شريف
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و ديني  آيا بزور شمشير مردم را به قبول عقيده. كرد توان آنرا توجيه آساني نمي
عدل و انسانيت سازگار است؟ بديهي مبادي فاضلة  كردن، كاري پسنديده و با مجبور

بيش ستم و تباهي  هاي گوناگون بشري در هر زمان و در هر مكان كما است در جامعه
تر از اين  هيچ ستمي تاريكتر، نامعقولتر و نامردمي ر فكموجود است ولي از نظر اهل

. اي براي مردم حقّ آزادي فكر و عقيده قائل نباشد نيست كه شاهي يا هيئت حاكمه
مخالف خود را از بين ببرد، اين صورتي (!!) تواند پادشاه يا فرمانروا و يا حكومتي مي

ا مجبورساختن مردمي كه ام. شدمخالف اصول انساني باكه از تنازع بقاء، هر چند  است
پوشي و   قابل چشمداشته باشند، ذوق و مشرب او رأي چون او فكر كنند و مطابق

جحاف به حقّ مردم روي داده تاريخ و در تمام ملل اين امعذلك در طول . نيستتوجيه 
حتّي عامة مردم نيز چنيند . احترامي به شخصيت انسان رايج بوده است است و اين بي

طاغيان و مستبدان را بكار بسته و (!!) يعني همان استبداد، همان خودكامي و خودرأي
هاي   و خود اين امر، صفحهو عقيدة مخالف معتقدات خود را ندارند تاب شنيدن فكر

اند، به  اند، سوزانده آدميان را كشته. تاريك و سياهي را در سرگذشت انسان گشوده است
اند و كشتار  اند، به دار آويخته اند، دست و پايشان را قطع كرده زندانهاي تاريك انداخته

تم روي هاي بارزي كه در عصر خود ما و قرن بيس اند، نمونه جمعي مرتكب شده دسته
  .داده است وقايع خوني كشورهاي نازي و فاشيست وكمونيست است

احترامي به آزادي فكر و عقيده در همة جهان و ميان همة اقوام صورت گرفته  پس بي
از طرف كسي كه پرچم (!!) يا اين روشلي مطلب قابل مالحظه اين است كه آاست و

و در جاي » ينكراه في الدال اِ «:فرمايد  هدايت را بر دوش گرفته است و در جائي مي
ليهلك من «: فرمايد  و همچنين مي» لكم دينكم ولي دين«: گويد  ديگر به كافران مي

لقب » رحمة للعالمين«: و از جانب خداوند » هلك عن بينة ويحيي من حي عن بينة
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!. ؟]شده است، سزاوار و رواست است» انّك لعلي خلق عظيم«: گرفته و مصداق 
  )161 تا 159ة صفح(

 سال در اين سخنان، حق و باطل را در هم آميخته و 23بايد دانست كه نويسندة 
  : سازيم  قياسي نابجا بكار برده است و ما در اينجا خطاهاي او را خاطرنشان مي

قانوني كه در هيچيك از شرايع آسماني و : [ ادعاي نويسنده در اين باره كه اوالً

ادعائي نادرست و دور از تحقيق ]! وان يافت، حكم جهاد استت بشري نظير آنرا نمي
اطّالعي نويسنده از كتب مقدس اديان و تاريخ آنها است،  شود و نمايشگر بي شمرده مي

 و فرمانهايي را كه ����موسي را بررسي كند، ماجراي نبردهاي توراتزيرا هر كس 

هايي را از  ما پيش ازاين، نمونهبيند و  دربارة جهاد دريافت داشته در آنجا به روشني مي
 �بعالوه، در كتب مقدسة يهود تصريح شده كه پس از موسي. تورات ارائه داديم

و ) صحيفة يوشع، باب دهم( از پيكار با دشمنان باز نايستاد ����يوشعجانشين او 

 از ����داود و ����سموئيل: اسرائيل مانند  همچنين برخي از پيامبران و پادشاهان بني

كتاب اول سموئيل، باب چهاردهم و كتاب اول (اه خدا كوتاهي نكردند جهاد در ر
  1.و شرح اين جنگها در كتب تاريخي يهود نيز آمده است) تواريخ ايام، باب هجدهم

 نيز حكم جهاد منسوخ و باطل نگرديده همانگونه كه - ����عيسياما در ديانت 

سيحيت  و برخي از علماي بزرگ م را در اين باره گواه آورديمانجيلقبالً فرازهايي از 

 بزرگ  قديسAAAAAAAAاگوستين  سناند چنانكه  نيز به اين حقيقت اعتراف نموده

مسيحي در قرن چهاردهم ميالدي اعالم كرد كه جنگ عادالنه، مشروع است و با آئين 

_________________________________________________________________________ 

تأليف حبيب لوي، چاپ تهران، جلد اول » تاريخ يهود ايران«: بعنوان نمونه در زبان فارسي، به كتاب  -1
  .اوان استكتبي كه به زبانهاي ديگر در اين باره نوشته شده فر. مراجعه كنيد
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شمردند  مي» جهاد مقدس« را جنگهاي صليبيمسيحيان نيز .  ناسازگاري ندارد�مسيح

رمي از آن استقبال نمودند و هزاران تن از ايشان در اين جنگها شركت كردند كه و با گ
البتّه هر جنگي صحيح و مشروع نيست . شدند در ميان آنان، كشيشان فراواني يافت مي

ن اسالم و متداول در ميان وولي مقصود ما آن است كه جنگهاي مذهبي محدود به قان
م ديگر نيز مكرّر اين گونه نبردها را تصويب نموده و اديان و اقوا مسلمانان نبوده است و

روي در اين مقام را به  هاي مسيحي، زيادهاند و حتّي برخي از پاپ شركت كردهدر آنها 
رأي عادالنة اسالم دربارة جنگ  اند كه نه تنها فتواي ايشان قابل مقايسه با جايي رسانده

فراهم آورده است چنانكه پاپ أعظم نيست بلكه ماية شرمندگي، همكيشان آنها را نيز 

) امپراطور قسطنطنيه( بنا بدرخواست الكسيس اول AAAAAAاروبان دوم مسيحيت، 

در اين فتوي كه .  ميالدي، فتوائي شگفت دربارة جنگ صادر كرد1095 نوامبر 28در 
  : نويسد  پيروان خود را بر ضد مسلمانان برانگيخته، خطاب به مسيحيان چنين مي

 شما خواهد بود و شما مالك دارايي آنها بوده خزائن و لوت دشمنان، ماثر«
كساني كه مرتكب هر گونه معصيت . توانيد به غنيمت ببريد نفائس آنها را مي

گرديده باشند ولو قتل و زنا و غارتگري و ايجاد حريق عمدي و سوزاندن خانه 
 بر اينكه وارد اين و أبنية مردم، مجاناً و بالعوض تبرئه خواهند شد مشروط

كسي كه در سرزمين مقدس شربت مرگ را . جنگ مقدس و با شكوه بشوند
بچشد يا حتّي در اثناي راه بميرد، شهيد محسوب شده و فوراً داخل بهشت 

  )38تاريخ اصالحات كليسا، اثر جان الدر، چاپ تهران، ص . (»خواهد شد
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ي دفاعي و در برخي از موارد ها، قانونگذاران دنيا نيز جنگها عالوه بر مذهبي

 AAAAAAAAAAAمنتسكيو : بعنوان نمونه . اند نبردهاي تهاجمي را تصويب كرده

  : نويسد   مي القوانينروح: مقنّن مشهور فرانسوي در كتاب 

ملل هم حق دارند براي حفظ خودشان جنگ نمايند زيرا حفظ هر ملّت و «
  1.» به او حمله كرده استولت و ملّت ديگري است كهدمثل حفظ هر  دولتي
  : گويد   هم در همان فصل ميزبا

در مورد اجتماعات و ملل، حقّ دفاع طبيعي گاهگاهي لزوم حمله را ايجاب «
آيد كه ممكن است يك صلح طوالني ملّت ديگر  كند يعني مواقعي پيش مي مي

د، نرا طوري نيرومند نموده و به حالي درآورد كه بتواند ملّت ديگر را نابود ك
به اين ترتيب .  جلوگيري از اضمحالل استدر اين صورت حمله، يگانه وسيله

شود حقّ دفاع طبيعي در بين اقوام وملل، مبادرت به حمله را ايجاب  ديده مي
  2.»كند مي

باشد  آنچه از اين قانونگذارِ معروف غربي نقل كرديم بطور مطلق مورد قبول ما نمي
 سال 23كنند ادعاي نويسندة   كه آورديم ثابت ميولي سخن منتسكيو و ديگر شواهدي

سابقه  اساس است و مشروعيت جنگ در ميان اديان وقوانين بشري بي كامالً واهي و بي
  .نبوده و ويژة اسالم نيست

_________________________________________________________________________ 

  .269القوانين، ترجمه علي اكبر مهتدي، چاپ تهران، ص  روح -1
  .27القوانين، صفحه  روح -2
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اجازه نخست بصورت ... حكم جهاد : [نگار كه مينويسد  سخن ديگرِ سيره : ثانياً

 شدت عملهاي گوناگون امر و  ، به شكل صيغهو پس ازآن»  القتالناذن للمؤمني«است 

ورزي  دقّتي و غرض بي]  و غيره آمده استبقره، انفال، توبههاي مدني مانند  در سوره

اذن للمؤمنين «: اي به صورت  زيرا در سراسر قرآن كريم، آيه! گذارد او را به نمايش مي
  : صورت است اي كه در اين زمينه آمده بدين  نداريم و آية شريفه» القتال

� tt ttββββ ÏÏ ÏÏŒŒŒŒ éé éé&&&& tt tt ÏÏ ÏÏ%%%% ©© ©©#### ÏÏ ÏÏ9999 šš ššχχχχθθθθ èè èè==== tt ttGGGG≈≈≈≈ ss ss)))) ãã ããƒƒƒƒ öö ööΝΝΝΝ ßß ßßγγγγ ¯¯ ¯¯ΡΡΡΡ rr rr'''' ÎÎ ÎÎ//// (( ((####θθθθ ßß ßßϑϑϑϑ ÎÎ ÎÎ==== àà ààßßßß �  ) 39 :حج(  
اند، اجازة جنگ داده شد زيرا كه بر  به كساني كه در معرض پيكار قرار گرفته«

  .»...آنها ستم رفته است
هاي بقره و انفال و توبه، اين منطق عادالنه تغيير نيافته چنانكه در  وانگهي، در سوره

  : خوانيم   ميبقرهة سور

� (( ((####θθθθ èè èè==== ÏÏ ÏÏGGGG≈≈≈≈ ss ss%%%% uu uuρρρρ ’’’’ ÎÎ ÎÎûûûû ÈÈ ÈÈ≅≅≅≅‹‹‹‹ ÎÎ ÎÎ6666 yy yy™™™™ «« ««!!!! $$ $$#### tt tt ÏÏ ÏÏ%%%% ©© ©©!!!! $$ $$#### óó óóΟΟΟΟ ää ää3333 tt ttΡΡΡΡθθθθ èè èè==== ÏÏ ÏÏGGGG≈≈≈≈ ss ss)))) ãã ããƒƒƒƒ ŸŸ ŸŸωωωω uu uuρρρρ (( ((#### ÿÿ ÿÿρρρρ ßß ßß‰‰‰‰ tt ttGGGG ÷÷ ÷÷èèèè ss ss???? 44 44 77 77χχχχ ÎÎ ÎÎ)))) ©© ©©!!!! $$ $$#### ŸŸ ŸŸωωωω 
UU UU==== ÅÅ ÅÅssss ãã ããƒƒƒƒ šš šš ÏÏ ÏÏ‰‰‰‰ tt ttGGGG ÷÷ ÷÷èèèè ßß ßßϑϑϑϑ øø øø9999 $$   )190 :بقره (  � ####$$

اند پيكار كنيد وتجاوز مكنيدكه خدا  در راه خدا با كسانيكه به جنگ شما آمده«
  .»دارد تجاوزگران را دوست نمي

شود دراينجا نيز همانند سورة حج، به جنگ دفاعي سفارش  وريكه مالحظه ميبه ط

كه نويسنده ! »شدت عمل«شده و از هر گونه ستم و تجاوزي منع گرديده است و از 

  .شود آنرا دستاويز خود قرار داده اثري ديده نمي

  : فرمايد   ضمن آيات جنگ ميانفالأما در سورة 
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� ββββ ÎÎ ÎÎ)))) uu uuρρρρ (( ((####θθθθ ßß ßßssss uu uuΖΖΖΖ yy yy____ ÄÄ ÄÄΝΝΝΝ ùù ùù==== ¡¡ ¡¡¡¡¡¡==== ÏÏ ÏÏ9999 ôô ôôxxxx uu uuΖΖΖΖ ôô ôô____ $$ $$$$$$ ss ssùùùù $$$$ oo ooλλλλ mm mm;;;; öö öö≅≅≅≅ ©© ©©.... uu uuθθθθ ss ss???? uu uuρρρρ ’’’’ nn nn???? tt ttãããã «« ««!!!! $$ $$#### 44 44 ………… çç ççµµµµ ¯¯ ¯¯ΡΡΡΡ ÎÎ ÎÎ)))) uu uuθθθθ èè èèδδδδ ßß ßßììììŠŠŠŠ ÏÏ ÏÏϑϑϑϑ ¡¡ ¡¡¡¡¡¡9999 $$ $$#### 

ãã ããΛΛΛΛ ÎÎ ÎÎ==== yy yyèèèè øø øø9999 $$ $$#### ∩∩∩∩∉∉∉∉⊇⊇⊇⊇∪∪∪∪ ββββ ÎÎ ÎÎ)))) uu uuρρρρ (( ((#### ÿÿ ÿÿρρρρ ßß ßß‰‰‰‰ƒƒƒƒ ÌÌ ÌÌ���� ãã ããƒƒƒƒ ββββ rr rr&&&& šš šš‚‚‚‚θθθθ ãã ãããããã yy yy‰‰‰‰ øø øøƒƒƒƒ ss ss††††      χχχχ ÎÎ ÎÎ**** ss ssùùùù yy yy7777 tt tt7777 óó óó¡¡¡¡ yy yymmmm ªª ªª!!!! $$ $$#### 44 44 uu uuθθθθ èè èèδδδδ üü üü““““ ÏÏ ÏÏ%%%% ©© ©©!!!! $$ $$#### 

šš šš‚‚‚‚ yy yy‰‰‰‰ −− −−ƒƒƒƒ rr rr&&&&  ÍÍ ÍÍνννν ÎÎ ÎÎ���� óó óóÇÇÇÇ uu uuΖΖΖΖ ÎÎ ÎÎ//// šš šš ÏÏ ÏÏΖΖΖΖ ÏÏ ÏÏΒΒΒΒ ÷÷ ÷÷σσσσ ßß ßßϑϑϑϑ øø øø9999 $$ $$$$$$ ÎÎ ÎÎ//// uu uuρρρρ �  ) 62-61 :أنفال(  
 بدين كار تمايل نشان ده و بر اگر دشمنان به صلح گرايش نشان دادند تو نيز«

و اگر خواستند بر تو نيرنگ زنند، همانا . شنوا و دانا است خدا توكّل كن كه او
ات خدا است او است كه به ياري خود و به كمك مؤمنان تو را  كفايت كننده

  .»تأييد نمود
 به ي از صلح با ايشان نيزلآري، هرچند در سورة انفال دستور جنگ با دشمنان آمده و

گري بردارد،  كند همين كه دشمن دست از فتنه روشني سخن رفته است و ثابت مي
  .اسالم را با او جنگي نيست

در قره، چهرة متعال و منطقي اسالم بهاي حج و  بنابراين در اينجا هم چون سوره
  .مسئله جنگ نمايان شده است

 آيات نبرد در خالل  سال شديدترين23 كه بنا به ادعاي نويسندة توبهاما در سورة 

  : خوانيم  چنين مي! شود آن مالحظه مي

� ŸŸ ŸŸωωωω rr rr&&&& šš ššχχχχθθθθ èè èè==== ÏÏ ÏÏGGGG≈≈≈≈ ss ss)))) èè èè???? $$$$ YY YYΒΒΒΒ öö ööθθθθ ss ss%%%% (( ((#### þþ þþθθθθ èè èèWWWW ss ss3333 ¯¯ ¯¯ΡΡΡΡ óó óóΟΟΟΟ ßß ßßγγγγ uu uuΖΖΖΖ≈≈≈≈ yy yyϑϑϑϑ ÷÷ ÷÷ƒƒƒƒ rr rr&&&& (( ((####θθθθ ‘‘ ‘‘ϑϑϑϑ yy yyδδδδ uu uuρρρρ ÆÆ ÆÆllll#### tt tt���� ÷÷ ÷÷zzzz ÎÎ ÎÎ**** ÎÎ ÎÎ//// ÉÉ ÉÉΑΑΑΑθθθθ ßß ßß™™™™ §§ §§����9999 $$ $$#### ΝΝΝΝ èè èèδδδδ uu uuρρρρ 

öö ööΝΝΝΝ àà àà2222ρρρρ ââ ââ yy yy‰‰‰‰ tt tt//// šš šš^̂̂̂ ¨¨ ¨¨ρρρρ rr rr&&&& BB BBοοοο §§ §§���� tt ttΒΒΒΒ 44   )13 :توبه (  � ... 44
راج جنگيد كه پيمانهاي خود را شكستند و تصميم به اخ چرا با گروهي نمي«

  *.»بار جنگ را با شما آغاز كردند پيامبر گرفتند و آنها بودند كه نخستين
بينيم، جانب عدالت و انصاف رعايت شده وحقّ معقول  در اين آيه نيز به طوريكه مي

. كند شكني و ستمگريِ دشمن است، يادآوري مي و مشروعي را كه دفاع در برابر پيمان
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 لِحواين، ديدگانِ أَ. كي است و اختالف نداردپس، منطق قرآن از آغاز تا انجام ي
  : آري ! بيند نويسنده است كه در كالم خدا تفاوت و تعارض مي

سهم ناپاكان ز قرآن حيرت 
  است

  

اش را چون ظلمت نور خور خُّ  
  است

  
نيست در فرقان حق هيچ 

  اختالف 
  

  !ات با حق ندارد ائتالف ديده  
  

نور وحدت چون نتابد بر 
  درون

  

  1!ه بيني اختافست اي زبونهرچ  
  

رساند، يكي  اين مطلب دو امر را مي: [ سال آورده كه 23آنچه نويسندة  : ثالثاً

ل كه صنها و توجه به اين ار روحية اعراب و راه استيالء بر آبصيرت حضرت محمد ب

يك واحد توان يك دولت اسالمي بوجود آورد و در نتيجه،  جز با شمشير نمي
يخ اسالم نگار تا چه اندازه از تار دهد كه جناب سيره گواهي مي...]. داد تشكيل اجتماعي

) يثرب( چون به مدينه �زيرا به اتّفاق مورخان، پيامبر ارجمند اسالم! خبر بوده است بي

_________________________________________________________________________ 

θθθθ####) �: خوانيم    و نيز در همين سوره مي-* èè èè==== ÏÏ ÏÏGGGG≈≈≈≈ ss ss%%%% uu uuρρρρ šš šš ÅÅ ÅÅ2222 ÎÎ ÎÎ���� ôô ôô³³³³ ßß ßßϑϑϑϑ øø øø9999 $$ $$#### ZZ ZZππππ ©© ©©ùùùù !! !!%%%% xx xx.... $$$$ yy yyϑϑϑϑ ŸŸ ŸŸ2222 öö ööΝΝΝΝ ää ää3333 tt ttΡΡΡΡθθθθ èè èè==== ÏÏ ÏÏGGGG≈≈≈≈ ss ss)))) ãã ããƒƒƒƒ ZZ ZZππππ ©© ©©ùùùù !! !!$$$$ ŸŸ ŸŸ2222 44 44 � 
  .»جنگند ه آنان همگي با شما ميهمگي با مشركان كارزار كنيد چنانك«: يعني ) 36: توبه (
  .اشعار، از نويسنده اين كتاب است -1
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  با را به اتّحاد بايكديگر فراخواند و آن دو گروه راجزروس و خَأَگام نهاد، دو قبيلة 

ميان ايشان برقرار كرد و همة پيروان ) توخُأُ( و رابطة برادري  پيوند داد مكّيمهاجرانِ

متشكّل ساخت يعني گروهي را پديد آورد كه » امت واحد«خود را تحت عنوان كلّي 

  : خوانيم   عمران مي سورة آلراي داشتند همانگونه كه د زندگي اجتماعي و هدف يگانه

� (( ((####ρρρρ ãã ãã���� ää ää.... øø øøŒŒŒŒ $$ $$#### uu uuρρρρ || ||MMMM yy yyϑϑϑϑ ÷÷ ÷÷èèèè ÏÏ ÏÏΡΡΡΡ «« ««!!!! $$ $$#### öö ööΝΝΝΝ ää ää3333 øø øø‹‹‹‹ nn nn==== tt ttææææ øø øøŒŒŒŒ ÎÎ ÎÎ)))) ÷÷ ÷÷ΛΛΛΛ ää ääΖΖΖΖ ää ää.... [[ [[ !! !!#### yy yy‰‰‰‰ ôô ôôãããã rr rr&&&& yy yy#### ©© ©©9999 rr rr'''' ss ssùùùù tt tt ÷÷ ÷÷ tt tt//// öö ööΝΝΝΝ ää ää3333 ÎÎ ÎÎ////θθθθ èè èè==== èè èè%%%% 

ΛΛΛΛ ää ää óó óóssss tt tt7777 ôô ôô¹¹¹¹ rr rr'''' ss ssùùùù ÿÿ ÿÿ ÏÏ ÏÏµµµµ ÏÏ ÏÏFFFF uu uuΚΚΚΚ ÷÷ ÷÷èèèè ÏÏ ÏÏΖΖΖΖ ÎÎ ÎÎ//// $$$$ ZZ ZZΡΡΡΡ≡≡≡≡ uu uuθθθθ ÷÷ ÷÷zzzz ÎÎ ÎÎ)))) �  ) 103 :آل عمران(  
نعمت خداي را بر خود بياد آريد آنگاه كه دشمنان هم بوديد و در ميان دلهاي «

  .»...شما الفت افكند و به نعمتِ خدا برادران يكديگر شديد
  : خوانيم  باز در همين سوره مي

� öö ööΝΝΝΝ çç ççGGGGΖΖΖΖ ää ää.... uu uu���� öö öö++++ yy yyzzzz >> >>ππππ ¨¨ ¨¨ΒΒΒΒ éé éé&&&& ôô ôôMMMM yy yy____ ÌÌ ÌÌ���� ÷÷ ÷÷zzzz éé éé&&&& ÄÄ ÄÄ¨̈̈̈$$$$ ¨¨ ¨¨ΨΨΨΨ==== ÏÏ ÏÏ9999 tt ttββββρρρρ ââ ââQQQQ ßß ßß∆∆∆∆ ùù ùù'''' ss ss???? ÅÅ ÅÅ∃∃∃∃ρρρρ ãã ãã���� ÷÷ ÷÷èèèè yy yyϑϑϑϑ øø øø9999 $$ $$$$$$ ÎÎ ÎÎ//// šš ššχχχχ öö ööθθθθ yy yyγγγγ ÷÷ ÷÷ΨΨΨΨ ss ss???? uu uuρρρρ ÇÇ ÇÇ tt ttãããã 

ÌÌ ÌÌ���� xx xx6666ΖΖΖΖ ßß ßßϑϑϑϑ øø øø9999 $$ $$#### tt ttββββθθθθ ãã ããΖΖΖΖ ÏÏ ÏÏΒΒΒΒ ÷÷ ÷÷σσσσ èè èè???? uu uuρρρρ «« ««!!!! $$ $$$$$$ ÎÎ ÎÎ//// 33   )110 :آل عمران (  � ... 33
ايد، به نيكي دستور  شما بهترين امتي هستيد كه به نفع مردم نمودار گشته«

  .»...يد وبه خدا ايمان داريددار دهيد و از زشتي باز مي مي
 – چنانكه پيش از اين گذشت – در اوائل ورود به مدينه �عالوه بر اين، پيامبر

 با –اي براي مسلمانان و يهوديان وحتّي مشركانِ آنجا تنظيم كرد كه هر كدام  نامه پيمان
ند و رَ در كنار يكديگر با صلح و آرامش بسر ب–رفتند  آنكه گروهي جداگانه به شمار مي

ر دشمن مشترك، از جامعة خود دفاع كنند يعني روابط اجتماعي مسلمانان را با بدر برا
ين، اربناب. دخوان ديگران توسعه بخشيد و آئين هاي مخالف را به تعاون وهمكاري فرا

 پيش از آنكه با قريش به جنگ پردازد توفيق يافت تا واحد اجتماعي �مپيامبر اسال
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 براي حفظ و پاسدراي از اين �ول خداس لذا جنگهاي دفاعي رمتشكّلي بوجود آورد
  !اجتماعي بود، نه براي تشكيل آنحد او

عالوه بر تشكيل، توسعة جامعة اسالمي هم بيشتر از راه دعوت و تبليغ صورت 
هاي مختلفي را به نواحي  ستهپذيرفت چنانكه پيامبر خدا درهمان اوائل هجرت، د مي

ه تبليغ اسالم بپردازند و در سالهاي بعد، سفيران خود را به ون گسيل داشت تا بگوناگ

هايي به سوي قبائل پراكنده ارسال  و مكرّر نامه  فرستاديمن و شامنواحي دورتر مانند 

 و روم شرقي و رصم و ايران و هشحبكرد و حتّي پادشاهان كشورهاي گوناگون مانند 

 لِسائِ رةُرَمهج«: ها را در كتاب  ن نامهاي از اي غيره را به اسالم دعوت نمود كه مجموعه
تأليف احمد زكي صفوت و نيز در كتاب » برَالع :»مةُجموعقِثائِ الوالس لِةِياسي هدِلع 
  .توان ديد تأليف دكتر محمد حميداهللا، مي» ةداشِ الرّةِالفَ الخِ ويبِالنَّ

اي فكري آورده، با كمال سخني كه نويسنده درنكوهش از سلب آزاديه : رابعاً

نگار در ميان گفتارِ  زيرا جناب سيره! خودش نقض و رد شده است شگفتي از سوي
  : نويسد  خود مي! پرسوز و گداز

تواند مخالف خود را از بين ببرد، اين  پادشاه يا فرمانروا يا حكومتي مي[
اما . صورتي است از تنازع بقاء، هرچند مخالف اصول انساني باشد

ورساختن مردمي كه چون او فكر كنند و مطابق ذوق و مشرب او رأي مجب
  ]!!.پوشي و توجيه نيست داشته باشند قابل چشم

هنگامي كه ما پذيرفتيم حكومتي اجازه دارد برخالف اصول انساني، مخالفان ! عجبا
دهد؟  خواني براي سلب آزاديهاي فكري چه معنا مي خود را از ميان بردارد، ديگر مرثيه

ها حق ندارند از آزادي عقايد  دولت: گويي نيست كه ما ادعا كنيم  يا اين تناقضآ
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جلوگيري كنند امبا حق دارند مخالفان عقايد و رفتار خود را به قتل رسانند؟ راستي 
سوگواري در فراق آزادي، براي وصول به همين و خواني  آنهمه ناله و فغان و روضه
اي دهند  اند بدين وسيله به دولت متبوع خود رشوه ستهخوا! نتيجه بود؟ يا جناب سناتور

خواهان  و اعالم دارند كه هر چد سلب آزادي جايز نيست ولي شما در كشتن آزادي
  كنيد؟ استفاده مي! مجاز هستيد زيرا از حقّ طبيعي خود

» قانون تنازع بقاء«اين اجازه را به استناد ! آور است كه نويسندة آزاديخواه خنده

كند يعني همان قانوني كه در بيابان و جنگل و در ميان حيوانات  ها صادر مي ولتبراي د
داند اصلي كه بايد در ميان بشر متمدن حكومت كند  گويا هنوز نمي! وحشي برقرار است

است يعني انسانها از راه معاونت وهمياري بايد چرخ زندگي را » قانون تعاون بقاء«

  !حيات برگشايند، نه از راه دريدن و از ميان بردن يكديگربگردانند و گره از دشواريهاي 
از فهم اصول اولية زندگي درمانده و ! آيا ماية تأسف نيست كه اين مدافعان آزادي

  !كنند؟ را مطرح مي» قانون جنگل«انساني  براي عالم

اي نادرست و قياسي  چيني خود، به نتيجه  سال از مقدمه23نويسندة  : خامساً

در اين استنتاج . سازد فارق رسيده كه اسناد و مدارك روشن تاريخي، آنرا مردود ميال مع
يان و مستبدان و غظالمانه، روش دفاعي پيامبراسالم را با شيوة خود كامگان و طا

شمارد و كينة دروني خويش را با پيامبرِ  همسان و برابر مي... فاشيستها وكمونيستها 
آيا به زور شمشير مردم را به قبول : [نويسد  ذارد چنانكه ميگ واالمقام خدا به نمايش مي

عقيده وديني مجبوركردن، كاري پسنديده و با مبادي فاضلة عدل و انسانيت سازگار 
اند، دست و پايشان  اند، به زندانهاي تاريك انداخته اند، سوزانده آدميان را كشته... است؟

هاي بارزي  اند، نمونه جمعي مرتكب شده ار دستهاند و كشت اند، به دار آويخته را قطع كرده
كه در عصر خود ما و قرن بيستم روي داده است وقايع خونين كشورهاي نازي و 
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پس بي احترامي به آزادي فكر و عقيده، در همة جهان و . فاشيست وكمونيست است

آيا : ولي مطلب قابل مالحظه اين است كه  ميان همة اقوام صورت گرفته است
سزاوار و ... اين روش از طرف كسي كه پرچم هدايت را به دوش گرفته عين 

  1.؟]روا است
اسير   تن6000از سوي پيامبر، و آزادكردن  آيا عفو مردم مكّه: گوييم  در پاسخ مي

و ديگران، و ابوسفيان و هند و وحشيين، و در گذشتن از جنايتكاراني چون نَح 

را مسموم كند ، و چشم پوشي از گناه مردي كه  بخشودن زني كه بر آن بود تا پيامبر
همة اينها معنايش آن است كه پيامبر ... شد  شمرده ميضارب فرزند و قاتل نوادة پيامبر

سوزانيد و به زندانهاي تاريك  كشت و مي گناه را مي دلي، انسانهاي بي اسالم از راه سخت
  !آويخت؟ افكند وبدار مي مي

_________________________________________________________________________ 

معموالً دشمني خود را با ! گري و سياست بازي  سال از سر حيله23جاي يادآوري است كه نويسنده  -1
كند تا افراد  پنهان مي! »حضرت رسول«و ! »حضرت محمد«هايي چون   در لفّافه واژه�پيامبر اكرم

دل را بفريبد و چنان پندارند كه وي با احترام و انصاف درباره پيامبر و سيرت او  هظاهربين و ساد
با )  سال23و نظاير فراوان آن در كتاب (دالن مزبور به سخنان فوق  ولي اگر ساده! پژوهش نموده است

  جسارت�يابند كه نويسنده تا چه حد به ساحت مقدس پيامبر اسالم تأمل نگرند به خوبي در مي
با آن همه مفاسد اخالقي و ! به راستي آيا روا است كه يك نويسنده افيوني. ورزيده و توهين نموده است

خيانتهايي كه در صحنه سياست از او سر زده، در واپسين زندگاني خود، كتابي براي مردم ميهنش 
و تحريف گزارشهاي عزيزترين شخصيت مقدس آنانرا با تهمت و افتراء ) پس از خدا(بنويسد و در آنجا 

تاريخي در رديف چنگيز و آتيال و هيتلر و استالين به شمار آورد و ما نقاب بر چهره زنيم و همچون 
  !.منافقان و دو رويان، با احترام از او ياد كنيم؟
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پرستي، سالها در مكّه شكنجه شدند و  ه به جرم ترك بتپناهي ك يا دفاع از مردم بي
سپس از ديار خود رانده گشته و اموالشان به تصرّف درآمد و هر دم در معرض حملة 

  !دشمني قرار داشتند، معنايش تحميل عقيده به زور شمشير است؟
طرف  مگر قرآن مجيد در دوران مدينه صريحاً مسلمانان را از جنگ با كساني كه بي

  : فرمايد  كند و نمي ودند منع نميب
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اند كه ميان شما و آنان  مگر كساني كه به گروهي پيوسته) با كافران كارزار كنيد(«

 آنان از جنگيدن با شما يا كارزار با اند و حوصلة پيماني هست يا به نزد شما آمده
داد و با شما  خواست آنانرا بر شما چيرگي مي  اگر خدا مي–قومشان تنگ شده 

 بنابراين همين كه از شما كناره گرفتند و با شما نجنگيدند –كردند  پيكار مي

خداوند هيچ راهي را بر ضد آنها براي شما واظهار صلح به شما نمودند، 
  .!»... استمقرّر نداشته

دهد كه چون در دوران مدينه و زمان شكوفايي قدرت پيامبر، به   نشان نمي مگر تاريخ
طرف نبرد كن تا به مسلماني گرايند، پيامبر  نمودند كه با اقوام بي آن بزرگوار پيشنهاد مي

  نمود؟ راستين اين پيشنهاد را رد مي
الفان اسالم همواره كَر و آري، تاريخ بارها از اين حقيقت خبر داده ولي گوش مخ

و ما در اينجا چند نمونه از ! چشمشان از ديدن مدارك روشن تاريخي نابينا بوده است
  :آوريم  اين وقايع را مي
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در )  هجري قمري275متوفّي در سال  (يعقوبيأحمد بن أبي يعقوب معروف به 

  : نويسد  تاريخ قديمي خود مي

»بثَعر غالِِ���� اهللاولُس بنَب لبِ الكَاهللاِبدِ عإِي لي بجٍدلِني مو ه فائُلَم حهو ه م 
 سنالَ ويكلَسنا عوا لَقالُفَ) مهردوت صرَصِم حكُأَو جاء(م  فيهِ اهللاُ قالَذينَالَّ
معك !لَو م يجيبالنّقالَفَ. وه زُاغ : اسهم يا رلَنَّإِ : قالَفَ!  اهللاِولَس مه سديباً أَداًي 
  )73، ص 2تاريخ اليعقوبي، چاپ بيروت، ج . (»...ه مرِ أَةَرَيخِ الّ إِذَأخُن يلَ

ج كه با او دلِم  غالب بن عبداهللا كلبي را به سوي قوم بني�رسول خدا«: يعني 
و اين قوم كساني بودند كه ) تا آنانرا به اسالم دعوت كند(همپيمان بودند فرستاد 
آنها به نمايندة پيامبر . را نازل كرد) مهردوت صرَصِم حكُوجاؤُأَ (خداوند دربارة آنان آية

هللا پاسخ دادندكه ما نه بر ضد محمد هستيم و نه با وي همراهيم و دعوتِ غالب بن عبدا
! ايشان جنگ را آغاز كن اي رسول خدا با ردم به پيامبر گفتند كهآنگاه م. را نپذيرفتند

وري شريف دارند كه جز كار پسنديده را در پيش نخواهد آنان سر: پيامبر پاسخ داد 
  .»و پيامبر با ايشان پيكار را روا نشمرد) پذيرد را مي و سرانجام خودش اسالم(گرفت 

  : نويسد  باز يعقوبي مي

»وب نُثَع بنَةَلَيم يثِ اللَّاهللاِبدِ عإِي رَ فَةمرَني ضَلي بجإِع لي ريا : قالَ فَ اهللاِولِس 
رحارِوا النُ قالُ اهللاِولَسبهسالِالنُ ومهالنُ و صقُدهذِّكَ النُ وبالنّقالَفَ! ه يا  : اس
رزُ اغ اهللاِولَسقالَفَ! مه : دعفيهِنَّإِم فَوه م عداًدو س داًودو ر ن  مِحٍ صالِيخٍ شَب
ة غازٍمرَني ضَب73، ص 2ج تاريخ يعقوبي، . (» اهللاِبيلِ في س(  

تا آنانرا به (ه فرستاد مرَني ضَيثي را به سوي ب لَه بن عبداهللاِيلَم نُ�پيامبر خدا«: يعني 
ما : ه گفتند كه مرَضَ اي رسول خدا بني: يله بازگشت و به پيامبر گفت منُ) داسالم فراخوانَ
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م و نه تكذيبش داري كنيم، نه او را تصديق مي جنگيم و نه با او سازش مي نه با محمد مي
آنها را :  فرمود �پيامبر! اي رسول خدا با آنان بجنگ: مردم پيشهاد نمودند كه ! كنيم مي

اي دارند و چه بسا شيخ نيكوكاري از  رها كنيد كه از فزوني و شرف و بزرگواري بهره
  .»در راه خدا پيكار كند) بخواست خود بيايد و به همراه ما(ضمره كه  ميان بني

  :نويسد  يعقوبي ميو همچنين 

»وبثَعأُمرو بنَ ع مالضَّةِي مإِري لي برَ فَيلِني الدجقالَ فَع : يا راهللاِ ولَس 
 قالَفَ. باءِ اإلِدشَوا أَبأَ فَهِولِس ر وي اهللاِلَم إِهوتُع دوالًلُم حهئتُ جِ ووالًلُم فُهكتُدرأَ

 نَّال إِأَ! ماكُي، إِالديلِ ينِوا بعد :  اهللاِولَس رقالَفَ!  اهللاِولَس رم ياهزُاغ : اسالنّ
سيدقَ مهلّد صسلَ أَي وفَم م، فَسلِأَ : ولُقُينَ : ونَولُقُيص 2تاريخ يعقوبي، ج .  (»مع ،

73(  
ديل گسيل داشت و او بازگشته  مري را بسوي بنيه ضَيممرو بن أُ ع�پيامبر«: ي يعن
 اي رسول خدا، جماعت ايشان را دريافتم و در ميانشان وارد شدم و آنها رابه :گفت 

سوي خدا و رسولش دعوت كردم ولي آنان به سختي از پذيرفتن اسالم خودداري 
ديل را رها كنيد  بني: پيامبر فرمود ! اي رسول خدا با ايشان بجنگ: م گفتند دمر. نمودند

الم س كه آنان سروري دارند كه نماز گزارده و او از جنگ با ايشان بپرهيزيد، بدانيد
  .»پذيرند آورده است، او به آنها خواهد گفت كه اسالم آوريد و ايشان مي

شود بنابر دستور قرآن مجيد، اقوامي كه با مسلمين به پيكار  چنانكه مالحظه مي
رو  اين گرفتند و از طرف بودند، هيچگاه در معرض حملة پيامبر قرار نمي برنخاسته و بي

كردند آن بزرگوار، با ذكر  هرگاه كه جنگ با اقوام مزبور را به رسول اكرم پيشنهاد مي
داشت و هيجاناتشان را آرام  برحذر ميامتيازات ايشان، مردم را از جنگ با آنان 

  نمايانگر آن است كه اسالم�پس دستور صريح قرآن و روش روشن پيامبر. ساخت مي
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انگيزان معاند روبرو  گ نداشت و تنها با ستمگران مهاجم و فتنهجو، سر جن با مردمِ صلح
اي كه نه اطّالع درستي از تعاليم قرآن كريم دارد، و نه از روش  شد، اما نويسنده مي

كند تا بر صحت   آگاه است، و نه به مĤخذ تاريخي رجوع مي�دعوت و سنّت پيامبر
خواهد  هرچه دل تنگش مي«دارد كه ! حقاي، البتّه  دعوي خود گواه آورد، چنين نويسنده

  : و حقد و كينة خود را به نسبت به واالترين شخصيت تاريخ ابراز دارد، آري ! »بگويد

 ۀردچون خدا خواهد كه پ
  كس درد

  

  1!درَ پاكان بميلش اندر طعنه  
  

هالك و حيات هر : نگار از قرآن شريف آورده مبني بر آنكه  عجب آنكه آنچه سيره

ن  عين ححيي م ي وةٍنَين ب عكلَن ه مكهلِيلِ(تا از روي دليل باشد  ايدكس ب
بال إِ(در پذيرفتن دين هيچ اجباري نيست :  و يا )ةٍنَيفِكراه هر دو از آيات )يني الد 

الم بر مسند قدرت ساند كه پيامبر ا يعني در دوراني آمده. شوند روزگار مدينه شمرده مي

نازل شده و بر ) در سورة أنفال (درب بود و به ويژه آية نخستين، پس از پيروزي نشسته

  !ونمعلَومي ي قَيتيا لَ سال حجت است و 23نويسندة 
پردازد كه ما به  نويس به ماجراي رفتار پيامبر با اسيران جنگ مي از اين پس، سيره

.ات او داديممناسبتي آن بحث را قبالً آورديم و پاسخ الزم را به شبه

_________________________________________________________________________ 
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  نبوت و امارت

  
ندة فصل پيشين است و به تعبير ديگر، ا سال در حقيقت، باقيم23از كتاب اين فصل 

آورد  و گفتار شاعر را به ياد مي! بنايي است كه بر همان بنياد سست و نااستوار نهاده شده
  : كه 

  خشت اول، چون نهد معمار كج
  

  !رود ديوار كج تا ثريا مي  
  

خالصة ادعا و چكيدة سخن نويسنده در اين بخش همان است كه در آغاز فصل تازه 
  : نويسد  آورده و مي

هاي  اگر كسي بخواهد محمد را در كسوت نبوت مشاهده كند ناچار بايد به سوره[

 و امثال آن مراجعه كند، نجم و سورة نونمؤموصاً بعضي از آنها چون سورة مكّي مخص

برعكس، اگر بخواهند . به شكل درخشاني از آيات آنها ساطع استروحانيت مسيح 
: هاي مدني مانند  محمد را بر مسند امارت و رياست و قانونگذاري ببيند بايد به سوره

  )170صفحة ]!. ( روي آوردتوبه و مخصوصاً سورة محمد، اءنس، بقره

  : گوييم  نويس مي در پاسخ سيره
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 اسالم ببيند عالوه بر مالحظة در صدر  را����مسيح اگر كسي بخواهد جلوة : اوالً

 از دشمنانش در ����محمدهاي مكرّر  هاي مكّي، بايد به عفوهاي پياپي و گذشت سوره

بلكه .  نمودار است�اي از آنها، چهرة مسيح  بنگرد كه در هر صحنهدوران مدينه

 خود در دورة قدرت و حكومتش رخ  و گذشت او از دشمنان�چون عفو مسيح
 در شكوه غلبه و درخشش پيروزي، دشمنان جنايتكارش را �نداد و محمدمي

از مسيح نمايان شد، تجلّي كرده   كهنبخشود، از اين رو لطف و رحمت او ده چندا مي
  .است

را فراموش نكرده كه ) �زعيم دشمنان محمد (ربن حفيان بِبوسأَتاريخ، سخنان 

  :پس از جلوة رحمت پيامبر، به او گفت 

مغازي واقدي، ج !. (»كفو عمعظَ أَ وكمكرَ أَ وكمحلَي، ما أَم أُ ونتبي أَأَبِ«

  )818، ص 2
؟ و چه اندازه عفو تو عظيم پدر ومادرم فدايت باد، چقدر بردبار و بزرگواري«

  »است؟

دشمن سرسخت  (ةيمن أُفوان بِصه، ح مكّدهد كه به هنگام فت تاريخ، نشان مي

 از رسول خدا درخواست عفو وي بهير بن ومعنجا گريخت و دوستش ازآ) پيامبر

پيامبر نه تنها صفوان را بخشود بلكه دستار خويش را به نشانة امان وعفو وي به . نمود
: عمير در مالقات با صفوان بدو گفت ! ه بازگرداندعمير داد تا خصم گريزان را به مكّ

 به سويت ارترين و واالترين مردممن از سوي رترين و نيكوكارترني و بردب

هايي كه با وي  من بدليل جنگها و ستيزه: صفوان گفت ! تو برسانم ام تا امان او را به آمده

او بردبارتر و ! »مكرَ أَ ومحلَ أَوه«: عمير پاسخ داد ! داشتم بر جان خود نگرانم
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سيرة ابن هشام، ج . (داندو صفوان را به مكّه بازگر! انديشي بزرگوارتر از آن است كه مي
  )855، ص 2 و مغازي واقدي، ج 418، ص 2

بار و هند جگرخوار ووحشي و ه چشم در چشم �هايي را كه پيامبر تاريخ، لحظه
از ! از تو درگذشتم = نك عوتفَع: گفت  ند و به هر يك ميافكَ  وجز ايشان ميهمكرِعِ

  .ياد نبرده است
 به قدرت و حكومت رسيده و با رفتارِ است كه � همان مسيح�پس محمد

كاش مغرضان، ! خود، سرمشق واال و نمونة اعلي براي فرمانروايان شده استبرترينِ
  !شناختند ديده و مي چشم بينا داشتند و او را مي

 را مظهر امامت بقره و نساء و محمدو توبههاي   سال سوره23نويسندة  : ثانياً

نگار،  ق وي از نبوت جدايي دارد زيرا در پندار سيرهشمارد، جنگي كه به مذا وجنگ مي
ان نرمخويي نبايد تجاوز كند و از نبرد با دژخيمان و ستمگر نبوت از سفارش به عفو و

  !سخن گويد ، نبايدو نجات مظلومان از شرّ ظالمان
كشي و پذيرفتن ذلّت و تحمل  اما علماي اسالمي بر آنند نبوتي كه مردم را به ستم

 فراخواند در حقيقت، نبوت خدايي نيست و بايد آنرا ساخته و پرداختة خفّت
خواهند تا رمق خلق را  مي!  و ارباب زر و زور شمرد كه به بهانة اجر تحملاستثمارگران

و البتّه اين دسته، اسالم را كه آئين ! بگيرند و هر چه را آرزو دارند، عملي سازند
هاي بقره و  پذيرند وگرنه، همان سوره قي است نميغيرتمندان و در عين حال آئيني اخال

دهند، از سفارش به رحمت و  نساء و محمد وتوبه عالوه بر اينكه به دفع ستم فرمان مي
  !ورزد؟ نگار از پذيرفتن آنها امتناع مي ، پس چرا جناب سيره1نيكي نيز سرشارند

_________________________________________________________________________ 

، از سوره 274 و 269  و264 و 237 و 225 و 224 و 186 و 178 و 177به آيات : بعنوان نمونه  -1
 3، از سوره نساء و آيات 114 و 110 و 107 و 106 و 64 و 63 و 58 و 36 و 28 و 27بقره و آيات 
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 از همه، پيامبر اسالم هاي مدني، سورة توبه بيش  سال از ميان سوره23بزعم نويسندة 
ولي آن واليت و حكومت كه در سورة ! دهد نشان مي» كسوت إمارت و رياست«را در 

بينيم هرگز از لطف و رحمت به زيردستان فاصله ندارند و از تواضع و سادگي  توبه مي
كند اين، همان  گيري نمي شود و از دلسوزي براي مردم و رفاقت باآنها كناره جدا نمي

كه با آن! ومت انبياء و واليت ايشان است كه برخي از نويسندگان روشنفكر حكةجلو
  :  قرآن مجيد بقول. بينند چشم دارند آن را نمي

� öö ööΝΝΝΝ çç ççλλλλ mm mm;;;; uu uuρρρρ ×× ×× ãã ãã ôô ôôãããã rr rr&&&& �� ��ωωωω tt ttββββρρρρ çç çç���� ÅÅ ÅÅÇÇÇÇ öö öö7777 ãã ããƒƒƒƒ $$$$ pp ppκκκκ ÍÍ ÍÍ5555 �  ) 179 :أعراف(  
  : دارد  ت كه اعالم ميآري، سورة توبه اس

� ôô ôô‰‰‰‰ ss ss)))) ss ss9999 öö ööΝΝΝΝ àà àà2222 uu uu !! !!%%%% yy yy`̀̀̀ ÑÑ ÑÑ^̂̂̂θθθθ ßß ßß™™™™ uu uu‘‘‘‘ ôô ôô ÏÏ ÏÏ ii iiΒΒΒΒ öö ööΝΝΝΝ àà àà6666 ÅÅ ÅÅ¡¡¡¡ àà àà����ΡΡΡΡ rr rr&&&& îî îî““““ƒƒƒƒ ÍÍ ÍÍ•••• tt ttãããã ÏÏ ÏÏµµµµ øø øø‹‹‹‹ nn nn==== tt ttãããã $$$$ tt ttΒΒΒΒ óó óóΟΟΟΟ šš ššGGGG ÏÏ ÏÏΨΨΨΨ tt ttãããã 

ëë ëëÈÈÈÈƒƒƒƒ ÌÌ ÌÌ���� yy yymmmm ΝΝΝΝ àà àà6666 øø øø‹‹‹‹ nn nn==== tt ttææææ šš šš ÏÏ ÏÏΖΖΖΖ ÏÏ ÏÏΒΒΒΒ ÷÷ ÷÷σσσσ ßß ßßϑϑϑϑ øø øø9999 $$ $$$$$$ ÎÎ ÎÎ//// ÔÔ ÔÔ∃∃∃∃ρρρρ ââ ââ uu uu‘‘‘‘ ÒÒ ÒÒΟΟΟΟŠŠŠŠ ÏÏ ÏÏmmmm §§   )128 :توبه (  � ‘‘‘‘§§
شود بر او  رسولي از خودتان به سوي شما آمده كه آنچه ماية آزار و رنجتان مي«

ر هدايت شما بس اشتياق دارد و با مؤمنان رؤوف و مهربان بآيد و  گران مي
  .»است
  : فرمايد  توبه ميو باز در سورة 

� ãΝΝΝΝ åå ååκκκκ ÷÷ ÷÷]]]] ÏÏ ÏÏΒΒΒΒ uu uuρρρρ šš šš ÏÏ ÏÏ%%%% ©© ©©!!!! $$ $$#### tt ttββββρρρρ èè èèŒŒŒŒ ÷÷ ÷÷σσσσ ãã ããƒƒƒƒ ¢¢ ¢¢ ÉÉ ÉÉ<<<< ¨¨ ¨¨ΖΖΖΖ9999 $$ $$#### šš ššχχχχθθθθ ää ää9999θθθθ àà àà)))) tt ttƒƒƒƒ uu uuρρρρ uu uuθθθθ èè èèδδδδ ×× ××ββββ èè èèŒŒŒŒ éé éé&&&& 44 44 öö öö≅≅≅≅ èè èè%%%% ãã ããββββ èè èèŒŒŒŒ éé éé&&&& 99 99���� öö öö++++ yy yyzzzz 

öö ööΝΝΝΝ àà àà6666 ©© ©©9999 ßß ßß ÏÏ ÏÏΒΒΒΒ ÷÷ ÷÷σσσσ ãã ããƒƒƒƒ «« ««!!!! $$ $$$$$$ ÎÎ ÎÎ//// ßß ßß ÏÏ ÏÏΒΒΒΒ ÷÷ ÷÷σσσσ ãã ããƒƒƒƒ uu uuρρρρ šš šš ÏÏ ÏÏΨΨΨΨ ÏÏ ÏÏΒΒΒΒ ÷÷ ÷÷σσσσ ßß ßßϑϑϑϑ ùù ùù==== ÏÏ ÏÏ9999 ×× ××ππππ uu uuΗΗΗΗ ÷÷ ÷÷qqqq uu uu‘‘‘‘ uu uuρρρρ zz zzƒƒƒƒ ÏÏ ÏÏ%%%% ©© ©©#### ÏÏ ÏÏ jj jj9999 (( ((####θθθθ ãã ããΖΖΖΖ tt ttΒΒΒΒ#### uu uu öö ööΝΝΝΝ ää ää3333ΖΖΖΖ ÏÏ ÏÏΒΒΒΒ �  

  )61 :توبه (  

                                                                                                                                                    

 51 و 18 و 7 و 6 و 4، از سوره محمد و آيات 38 و 36 و 33 و 24 و 21 و 19 و 18 و 17 و 14و 
  .كنيد، از سوره توبه نگاه 128 و 112 و 104 و 103 و 99 و 91 و 71 و 61و 
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خوشباور ! (او گوش است: و گويند پردازند  برخي از منافقان به آزار پيامبر مي«
به قصد خيرخواهي (كه او براي شما گوش خير است : بگو ) و عذرپذيراست
كند و براي  به خدا ايمان دارد و مؤمنان را تصديق مي) شنود سخنانتان را مي

  .»...اند ماية رحمت است كسانيكه از ميان شما ايمان آورده
يابد تا براي پيروان خود دعا كند و از اين  ي فرمان م�در سورة توبه است كه پيامبر

  : راه بر آرامش آنان بيافزايد 

� ÈÈ ÈÈ ee ee≅≅≅≅ || ||¹¹¹¹ uu uuρρρρ öö ööΝΝΝΝ ÎÎ ÎÎγγγγ øø øø‹‹‹‹ nn nn==== tt ttææææ (( (( ¨¨ ¨¨ββββ ÎÎ ÎÎ)))) yy yy7777 ss ss???? 44 44θθθθ nn nn==== || ||¹¹¹¹ ÖÖ ÖÖ ss ss3333 yy yy™™™™ öö ööΝΝΝΝ çç ççλλλλ °°   )103 :توبه (  � ;;;;°°
  .»براي ايشان دعا كن كه دعايت ماية آرامش آنها خواهد بود«

وانش، پيوند  با پير�خالصه آنكه سورة توبه نمايشگر آن است كه رابطة پيامبر
آموزگاري مهربان و خيرخواه و دلسوز با شاگردان خود بوده است نه رابطة حاكمي 

نگار بدون آنكه بر  بنابراين، بايد گفت كه سيره! دل و متكبر با زيردستانش جبار وسخت
بس بهم بافته و از اين ري دربارة آن پرداخته و رطب و ياآيات اين سوره بنگرد، به داو

  .شناس، محكوم است گاه حققت و مردمِ حقرو در پيش
  

  !بدنبال شبهات گلدزيهر

 23دانم خاطرنشان سازم اين است كه نويسندة  اي را كه در اينجا مناسب مي نكته
خاورشناس ! گويد سال، شبهة مزبور را از گلدزيهر گرفته و به تقليد از او سخن مي

پندارد كه براي پيامبر در  ين مينهد و چن  مينامبرده، ميان آيات مكّي و مدني تفاوت
دوران مدينه، تغيير شخصيت پيش آمده است و حتّي از پيامبر اسالم در دورة اخير 

روايت متواتر «: كند و شگفت آنكه اين تعبير را به  ياد مي! »پيامبر جنگ«: بعنوان 
  : نويسد  دهد و مي نسبت مي!! »اسالمي
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لقبي را كه در تورات ) بر اسالمپيام... (در يك روايت متواتر اسالمي «
  1!.»كند كه همان پيامبر پيكار و جنگ باشد آمده با خود حمل مي

 سال مؤثّر افتاده و سخان وي را به صور گوناگون در 23شبهة گلدزيهر در نويسندة 
البتّه ما ضمن فصول گذشته دربارة تفاوت آيات مكّي و . كتاب خود بازگو كرده است

نماييم   پيامبر، سخن گفتيم و در اينجا از تكرار آنها خودداري ميمدني و علل جنگهاي
  .امتناع ورزيم! خ به روايت متواتر جناب گلدزيهرسبينيم از پا جز آنكه روا نمي

كند، عالوه بر جوامع حديثِ مسلمانان،  آنچه ادعاي شرقشناس مزبور را باطل مي
اند و احاديث   فراهم آوردهكتاب مفصلّي است كه برخي از همكاران اروپايي خودش

 لفاظِأَلِ سهرَفَ الممعجالم«: نبوي را در هفت مجلد بزرگ، فهرست نموده و آنرا 
النَّديثِالح وِبدر اين كتاب سنگين، حتّي به عنوان نمونه يك حديث . اند نام نهاده» ي

تنها چيزي كه . ياد كند» رب الح وتالِ القِيبِنَ«شود كه از پيامبر اسالم با عنوان  ديده نمي

 يبِ نَ وةِحم الرَّيبِنَ ... دمحنا مأَ«: اند آن است كه فرمود  از رسول اكرم گزراش كرده
 و مسند 2 به نقل از صحيح مسلم333، ص 6المعجم، ج . (»ةِملح الميبِ نَ وةِوبالتَّ

  )احمد
  .»به و پيامبر كارزارپيامبر رحمت و پيامبر تو... من محمدم«: يعني 

_________________________________________________________________________ 

 لَم حهنَّإِ ... ةٍ إسالمي في روايهٍو«: اند  مترجمان عربي، سخن گلدزيهر را بدين صورت ترجمه كرده -1
  ).35العقيدة و الشريعة في اإلسالم، ص  (»ربِ الح وتالِ القِيبِنَ «وه وذي في التوريةِ الَّبقَاللَّ

يعني پيامبر كارزار، وجود ندارد و تنها در مسند احمد بن » ةنَبِي الملحم«: در صحيح مسلم، تعبير  -2
نا أَ«: در صحيح مسلم آمده . بكار رفته است» نَبِي الرَّحمة«اين تعبير به همراه ) 395، ص 4ج (حنبل 

محمدأ و حمدو فِّقَالمرُ الحاشِي وبِ نَ والتَّي ةِوببِنَ والرَّي 1829، ص 4ج صحيح مسلم، . (»ةحم.(  
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كند كه نبردهاي  آمده و داللت برآن مي» رحمت«به همراه » كارزار«در اين حديث 

طلبي نبوده است بلكه پيكارهاي او براي دفع  پيامبر از راه خشونت و قساوت و رياست
ظلم و فساد صورت پذيرفته تا ساية امن و هماي رحمت را بر سر جامعه بگستراند 

كند تا پيكر   حاذق از راه خدمت و دلسوزي، عضو فاسد را قطع ميهمچنانكه پزشك
و اساساً فلسفة جنگ در قرآن مجيد نيز به همين . بيمار را از مرگ حتمي نجات دهد

  : فرمايد  شكل مطرح شده است و مي

� ŸŸ ŸŸωωωω öö ööθθθθ ss ss9999 uu uuρρρρ ßß ßßìììì øø øøùùùù yy yyŠŠŠŠ «« ««!!!! $$ $$#### }} }}¨̈̈̈$$$$ ¨¨ ¨¨ΨΨΨΨ9999 $$ $$#### ΟΟΟΟ ßß ßßγγγγ ŸŸ ŸŸÒÒÒÒ ÷÷ ÷÷èèèè tt tt//// << <<ÙÙÙÙ ÷÷ ÷÷èèèè tt tt7777 ÎÎ ÎÎ//// ÏÏ ÏÏNNNN yy yy‰‰‰‰ || ||¡¡¡¡ xx xx���� ©© ©©9999 ÙÙ ÙÙ⇓⇓⇓⇓ öö öö‘‘‘‘ FF FF{{{{ $$ $$#### �  
  )251 :بقره (  

اجازة دفاع به (كرد  ر خداوند برخي از مردم را به دست برخي ديگر دفع نمياگ«
  .»شد سراسر زمين به تباهي كشيده مي) داد آنها نمي

بنابراين از ديدگاه قرآن، جنگ بايد براي عالج و نجات صورت پذيرد نه براي 
رآن ملكداري و كشورگشايي و اين قانون، عين لطف و رحمت است و از اين رو در ق

  : خوانيم  مجيد كه بزرگترين سند اسالم شمرده مي

� !! !!$$$$ tt ttΒΒΒΒ uu uuρρρρ šš šš����≈≈≈≈ oo ooΨΨΨΨ ùù ùù==== yy yy™™™™ öö öö‘‘‘‘ rr rr&&&& �� ��ωωωω ÎÎ ÎÎ)))) ZZ ZZππππ tt ttΗΗΗΗ ôô ôôqqqq yy yy‘‘‘‘ šš šš ÏÏ ÏÏϑϑϑϑ nn nn====≈≈≈≈ yy yyèèèè ùù ùù==== ÏÏ ÏÏ jj jj9999 �  ) 107 :أنبياء(  
  .»ما تو را جز رحمتي براي جهانيان نفرستاديم«

براي را » رحمت«تنها عنوان » نفي و حصر«بينيد آية مزبور، به صورت  چنانكه مي

ميان آمده به مهرورزي و  ررساند، پس اگر قهر و جنگ هم د ميات پيامبر اسالم به اثب
و لذا در كتب تاريخ و . گردد رخواهي براي جامعه و دفاع از مظلومان اجتماع باز ميخي

  : اند كه فرمود   آورده�حديث از پيامبر ارجمند

  )128، ص 1طبقات ابن سعد، ج . (»هداةٌ مةٌحمنا رما أَنَّإِ«

  .»ام  من رحمتي هستم كه بر خلق بخشيده شدههمانا«: يعني 
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  : و نيز فرمود 

  )103، ص 1الجامع الصغير، ج . (»ذاباًث عبعم أُلَ وةًحم رثتعِما بنَّإِ«

  .»ام، نه براي عذاب  شده من تنها براي رحمت برانگيخته«: يعني 
  :  مأثور است كه فرمود �و همچنين از رسول اكرم

  )2007، ص 4صحيح مسلم، ج . (»ةًحم رثتعِما بنَّ إِ وعاناًث لِبعم أُي لَنّإِ«

  .»ام ها براي رحمت فرستاده شدهنام، ت  نشده كردن برانگيخته من براي نفرين«: يعني 

معرّفي » تال القِ وربِ الحيبِنَ«آن روايات متواتر اسالمي كه پيامبر رحمت را ! شگفتا

تنها جناب !  از آن خبر دارند ونه خاورشناسانكند، كجا است؟ كه نه مسلمانان مي
  !.ه، بدون آنكه مدرك و سندي در اختيار ديگران نهددگلدزيهر به كشف آن نائل آم
برآنند تا چهرة تاريخي پيامبر مسلمين را با دروغسازي ! اين قماش شرقشناسان

 جنگيد و چون  با كافران و ستمگران مي�تحريف كنند و او را كه چون موسي

، خشن و چنگيز و آتيالكرد، همانند   با افتادگان به عفو و لطف رفتار مي�يسيع

شود كه گلدزيهر با تمام تالش در جستجوي  از اين رو مالحظه مي! خونريز جلوه دهند

المعجم «كه همكارانش در كتاب » أحاديث رحمت«برآمده و از »  شمشيرروايات«

  !ه استپوشي نمود اند به كلي چشم آورده» المفهرس
  : مانند آنكه پيامبر فرمود 

  )235، ص 2المعجم، ج . (»ماءح الرُّهِبادِن عِ مِ اهللاُمرحما ينَّإِ«

  .»دهد  خود را مورد مهر و رحمت قرار ميدلِ خدا، تنها بندگانِ رحم«

»اليرحاهللاُم م ن اليرح236، ص 2المعجم، ج . (»اس النّم(  

  .»آورد  نكند، رحمت نميخدا بر كسي كه به مردم رحم«



  واكنش تازة پيامبرواكنش تازة پيامبرواكنش تازة پيامبرواكنش تازة پيامبر

 

351351351351

»من اليرحم الي236، ص 2المعجم، ج . (»مرح(  

  .»كسي كه رحم نكند، مورد رحمت قرار نخواهد گرفت«

  )236، ص 2المعجم، ج . (»اهللارِغفِا يرو اغفِوا ومرحوا تَمرحاِ«

  .»رحم كنيد تا بر شما رحمت آيد و عفو كنيد تا خدا شما را بيامرزد«
   پيامبري را بايد، پيامبر قساوت و خونريزي معرفي كرد؟آيا چنين

  !پيامبر يا شاه؟

 سال براي آنكه ثابت كند پيامبر اسالم در دوران مدينه، روش 23سپس نويسندة 
يكي از ! آورد ه مياود و از سيرت پيامبران فاصله داشت، دو گوبشاهان را در پيش گرفته 

  .!ابوسفيان و ديگري از قول يهودقول 
ي بن در سيرة ابن هشام آمده است كه دختر ح: [نويسد  ربارة ادعاي يهود ميد

خواب ديد ماه به دامن وي فرود آمده است و خواب خود را براي ) يهودي(أخطب 
شوهرش در خشم شده چنان سيلي بر صورت او نواخت كه برق از . شوهرش نقل كرد

 و 170صفحة  (]!.» حجاز شويتو آرزو داري زن پادشاه«: چشمش جهيد و فرياد زد 
171(  

گويند هنگامي كه يكي از متعينان يهود به نام عبداهللا بن سالم  مي: [نويسد  و باز مي
اسرائيل است نه  داني كه نبوت در بني تو بهتر مي: به وي گفتند (!!) مسلمان شد، يهودان

  )171صفحة ]!. (آقاي تازة تو پيغمبر نيست، بلكه شاه است. در عرب

كند زيرا  نويس، به هيچ وجه ادعاي او را اثبات نمي  شاهد سيرهنخستينبايد گفت 

: پنداشتند  دهد كه يهوديان از آن رو پيامبر اسالم را پادشاه خواندند كه مي نشان مي

 يعني نبوبت را در انحصار قوم خود !»اسرائيل است نه در عرب نبوت در بني«
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مبر اسالم رفتار شاهانه ديده بودند او را از زمرة پادشاه انگاشتند، نه آنكه چون از پيا مي
  !شمردند

لباس و [:  سال 23كسي كه در تواضع و فروتني چنان بود كه به اعتراف نويسندة 
كرد، بر زمين  كرد، با زيردستان معاشرت مي موزة خود را خود وصله مي

 1]خورد مياي را نيز قبول كرده و با وي نان جوين  نشست و دعوت بنده مي
  !چگونه در شكوه پادشاهان جلوه كرده بود تا يهوديان او را شاه بخوانند؟

 سال با همة بدانيشي دربارة وي، 23كسي كه در قناعت چنان بود كه نويسندة 

 چگونه چهرة 2]كرد خود حضرت رسول در نهايت قناعت زندگي مي[: نويسد  مي

  !شاهانه به مردم نشان داده بود؟

 ةَالثَ ثَههلُ أَ و���� اهللايبِ نَعبِما شَ«: اند  كانش دربارة وي گواهي دادهسي كه نزديك
اش هيچگاه سه   و خانواده�پيامبر خدا «3»نيا الدقَي فارتّ حةٍنطَ حِبزِن خُ مِباعاً تِامِيأَ

چگونه روش شاهان را در پيش » روز پياپي از نان گندم سير نشدند تا وي از دنيا برفت
  !ود؟گرفته ب

  : اند  ه كسي كه يارانش در مورد او شهادت داد

م هيدري أَالي فَريب الغَيجيئُ فَهِصحابِي أَهرانَين ظَ بسجلِ ي���� اهللاِولُس ركانَ«
هوتّ حاي كه شخص  نشست به گونه  به ميان ياران خود مي�رسول خدا «»4لَسأَي ي

_________________________________________________________________________ 

  . سال23 از كتاب 39صفحه  -1
  . سال23 از كتاب 302صفحه  -2
  .2284، ص 4صحيح مسلم، ج  -3
  .438الوفا بأحوال المصطفي، تأليف ابن جوزي، ص  -4
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چگونه » پرسيد  است تا آنكه از ايشان مييافت كه پيامبر كدامين آمد و در نمي غريب مي
  !.از حيث شكل و شمايل و آداب و تشريفات، خود را چون پادشاهان ساخته بود؟

  :  گزارش كرده است كس بن مالِأنَكسي كه 

ما وا لِومقُم ي لَوهأَذا روا إِ كانُ و���� اهللاِولِسن رم مِيهِلَ إِبح أَخص شَما كانَ«
علَيراهِن كَ مِونَم1.»كذلِ لِهِتِي  

تر از رسول خدا به نزد يارانش نبود با وجود اين، چون او را  هيچكس محبوب«
» پسندد دانستند كه او اينكار را نمي خاستند زيرا مي ديدند به احترام وي از جاي برنمي مي

  !كرد؟ چگونه شاهانه رفتار مي
پروراندند كه  ر سر ميآري، قوم يهود از روزگار كهن اين انديشة نادرست را د

برگزيدة خداوند ! اسرائيل است زيرا كه اين قوم براي هميشه نبوت در انحصار بني«
 �و چون پيامبر. م را كه از نژاد عرب بود نپذيرفتندسالو از اين رو پيامبر ا» هستند

 گفتند المعبداهللا بن سقدرت و حاكميت يافت همانطور كه در سيرة ابن هشام آمده به 

نبوت در ميان عرب «: يعني . »2كلِ مكبن صاحِلكِ وبِرَي الع فِةُوب النُّونُكُتَا م« :

نگارِ ناشي در گفتار خويش به  و عجبا كه سيره! »تواند باشد ليكن رفيق تو شاه است نمي
البتّه ادعاي يهوديان، ! تصريح نموده ولي معناي سخن خود را نفهميده استاين امر 
داند كه  گرفت زيرا هر خردمندي مي بود و از تعصب نژادي سرچشمه مينادرست 

آفريدگار جهانيان را با نژاد يهود، خويشاوندي نيست تا هدايت خويش را ويژة آنان كند 
  : خوانيم  از اين رو قرآن كريم مي! و ديگر بندگانِ خود را محروم سازد

_________________________________________________________________________ 

  .436الوفا باحوال المصطفي، ص  -1
  .571، ص 1سيره ابن هشام، ج  -2
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� ôô ôô‰‰‰‰ ss ss)))) ss ss9999 uu uuρρρρ $$$$ uu uuΖΖΖΖ ÷÷ ÷÷WWWW yy yyèèèè tt tt//// ’’’’ ÎÎ ÎÎûûûû ÈÈ ÈÈ ee ee≅≅≅≅ àà àà2222 77 77ππππ ¨¨ ¨¨ΒΒΒΒ éé éé&&&& »» »»ωωωωθθθθ ßß ßß™™™™ §§   )36 :نحل (  � ... ‘‘‘‘§§
  .»...همانا در هر امتي، پيامبري فرستاديم«

  : و همچنين آمده است 

� ββββ ÎÎ ÎÎ)))) uu uuρρρρ ôô ôô ÏÏ ÏÏ ii iiΒΒΒΒ >> >>ππππ ¨¨ ¨¨ΒΒΒΒ éé éé&&&& �� ��ωωωω ÎÎ ÎÎ)))) ŸŸ ŸŸξξξξ yy yyzzzz $$$$ pp ppκκκκCCCC ÏÏ ÏÏùùùù ÖÖ ÖÖ����ƒƒƒƒ ÉÉ ÉÉ‹‹‹‹ tt ttΡΡΡΡ �  ) 24 :فاطر(  
  .»اي در آن گذشته است دهنده هيچ امتي نيست مگر كه بيم«

اند و  وردار بودههاي ديني برخ دهد كه تمام اقوام، از انديشه و تاريخ نيز گواهي مي
 شام و عراق و جز ايشان، هر و چين و عربستان و مردم ايران و يونان و مصر و هند

آميز واساطير   و آداب و رسوم ديني داشتند جز آنكه افكار و اعمال شرككدام عقايد
 از –و اين آميختگي را مولود عوامل گوناگون . نادرست، با ديانت آنها درآميخته بود

خوانيم كه   هم ميتوراتدر .  بايد دانست–پرستي كاهنان  ردم و نفعجمله جهل م

 فاران را در صحراي ����اسماعيل از سوي خدا، فرمان يافت تا فرزند خود ����ابراهيم

و خداوند به ) ست و يكميسفر پيدايش، باب ب( باشد سكونت دهد عربستانكه همان 

 سازد و امتي بزرگ از وي  را بارور� تا نژاد فرزندش اسماعيل نويد داد�ابراهيم

 خدا  آمده����اشعياء نبيو چنانكه در كتاب )  باب هفدهمسفر پيدايش،(پديد آورد 

اشعياء نبي، باب (ت، رسولي قدرتمند و برجسته گسيل دارد وعده داد تا در ميان اين ام
  . نخستين از كتاب ما گذشتشكه شرح آن در بخ) سي و دوم

  : نويسد  بوسفيان است كه در اين باره مينويس، سخن ا  گواه سيرهدومين

ات  برادرزاده: آوردن اجباري به عباس بن عبدالمطلب گفت  ابوسفيان هنگام اسالم[
  )171صفحة ]. (اين قلمرو نبوت است: عباس جواب داد . كران دارد كشوري بي
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در اينجا نويسنده فراموش نكرده كه مانند بسياري از موارد، چيزي از گزارش را 
اين، نبوت : اس به ابوسفيان پاسخ داد آمده كه چون عبزيرا در اصلِ روايت ! بكاهد

. آري، چنين است = »نذَم إِعنَفَ«: ابوسفيان تصديق نموده و گفت ) نه پادشاهي(است 

  )54، ص 3 و تاريخ طبري، ج 404، ص 2سيرة ابن هشام، ج (
 هنگامي ميان اين دو تن رد و ان مزبورنبايد دانست كه بنا بر گزارش مورخان، سخ

پيامبر را ميان ياران خود ديد و آنان غرق در ) شدن پس از مسلمان(ن ابدل شد كه ابوسفي
و البتّه در اين منظره، . شد اسلحه بودند به طوري كه جز چشمانشان چيزي ديده نمي

وظيفه  ء همنبيااي از آنچه كه ويژة پادشاهان باشد وجود نداشت زيرا كه پيروان ا نشانه
ركفر و ستم ايستادگي كنند و خود را از هر حيث آمادة دفاع سازند دارند تا در براب
  : چنانكه فرمود 

� (( ((####ρρρρ ‘‘ ‘‘‰‰‰‰ ÏÏ ÏÏãããã rr rr&&&& uu uuρρρρ ΝΝΝΝ ßß ßßγγγγ ss ss9999 $$$$ ¨¨ ¨¨ΒΒΒΒ ΟΟΟΟ çç ççFFFF ÷÷ ÷÷èèèè ss ssÜÜÜÜ tt ttGGGG óó óó™™™™ $$ $$####  ÏÏ ÏÏ ii iiΒΒΒΒ ;; ;;οοοο §§ §§θθθθ èè èè%%%% �  )60 : أنفال(  
  .»توانيد نيرو تهيه كند در برابر دشمنان هر چه مي«

كه پيامبران خدا با سپاه فراوان در برابر دهند  و تاريخ و تورات و قرآن گواهي مي
  : اند  دشمنان نبرد كرده

�  ÉÉ ÉÉ ii ii rr rr'''' xx xx.... uu uuρρρρ  ÏÏ ÏÏ ii iiΒΒΒΒ %% %% cc cc ÉÉ ÉÉ<<<< ¯¯ ¯¯ΡΡΡΡ ŸŸ ŸŸ≅≅≅≅ tt ttGGGG≈≈≈≈ ss ss%%%% ………… çç ççµµµµ yy yyèèèè tt ttΒΒΒΒ tt ttββββθθθθ •• ••‹‹‹‹ ÎÎ ÎÎ nn nn//// ÍÍ ÍÍ‘‘‘‘ ×× ××����++++ ÏÏ ÏÏWWWW xx xx.... $$$$ yy yyϑϑϑϑ ss ssùùùù (( ((####θθθθ ãã ããΖΖΖΖ yy yyδδδδ uu uuρρρρ !! !!$$$$ yy yyϑϑϑϑ ÏÏ ÏÏ9999 öö ööΝΝΝΝ åå ååκκκκ uu uu5555$$$$ || ||¹¹¹¹ rr rr&&&& ’’’’ ÎÎ ÎÎûûûû 

ÈÈ ÈÈ≅≅≅≅‹‹‹‹ ÎÎ ÎÎ6666 yy yy™™™™ «« ««!!!! $$ $$#### $$$$ tt ttΒΒΒΒ uu uuρρρρ (( ((####θθθθ àà àà���� ãã ããèèèè || ||ÊÊÊÊ $$$$ tt ttΒΒΒΒ uu uuρρρρ (( ((####θθθθ çç ççΡΡΡΡ%%%% ss ss3333 tt ttGGGG óó óó™™™™ $$ $$#### 33 33 ªª ªª!!!! $$ $$#### uu uuρρρρ UU UU==== ÏÏ ÏÏtttt ää ää†††† tt tt ÎÎ ÎÎ���� ÉÉ ÉÉ9999≈≈≈≈ ¢¢ ¢¢ÁÁÁÁ9999 $$ $$#### �1  
  )146 :ن آل عمرا(  

  .گرديم و ما قبالً اين موضوع را مورد بررسي قرار داديم و دوباره بدان برنمي

_________________________________________________________________________ 

رد رفتند و از آنچه در راه خدا بدانان رسيد، سست چه بسا پيامبري كه گروهي بسيار به همراه او به نب -1
  .دارد نشدند وناتوان و زبون نگشتند وخدا شكيبايان را دوست مي
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لوحانه بود زيرا تفاوت پيامبران را  مقصود آنكه قياس ابوسفيان، قياسي سطحي و ساده
و سلوك آنان بايد سنجيد نه در كثرت پيروان يا آمادگي رزمي  با پادشاهان، در رفتار
زد و از مال دنيا هر  نشست و پاي افزارش را خود وصله مي اك ميايشان، كسي كه بر خ

كرد و پس از مرگ ثروتي از خود به  آورد بيشترش را در راه خدا انفاق مي چه بدست مي
بردند و بيشتر  اش از نان گندم بهرة كافي نمي جاي نگذاشت و در زندگي، خانواده

سياري از روزهاي سال را روزه و ب! خرما و آب بود: يعني » دانسوأَ«خوراكشان 

رانيد و از حيث جامه و دستار با ديگران تفاوت  گذ گرفت و شبها را به عبادت مي مي
توان  نداشت و كاخ و مسند دربار براي خود نساخته بود، چنين كسي را چگونه مي

ي نگار آورده، گزارشها  نارسايي كه سيره با وجود اين، در برابر روايت! پادشاه ناميد؟
سازد و ما  شود كه به صراحت، ادعاي وي را باطل مي بسيار در تواريخ و آثار ديده مي

  : آوريم  چند نمونه از ميان آنها را در اينجا مي

  : نويسد  مي» فيصطَ الموقِقُ حعريفِتَفا بِالشِّ«:  اندلسي در كتاب ياضعِقاضي 

ت خود را كشيد و  زند، پيامبر دس بوسه�مردي خواست تا بر دست رسول خدا
  : فرمود 

الشّفا، ج . (»منكُ مِلٌجا رنَما أَنَّ، إِكٍلِم بِست لَها ووكِلُم بِمعاجِ األَهلُفعهذا، تَ«

  )133، ص 1
كنند و من شاه نيستم، من  اين، كاري است كه غير عرب با پادشاهان خود مي«: يعني 

  .»مردي از خودتان هستم

  : نويسد  مي» فيصطَ المحوالِأَفا بِالو«: ر تكاب  بغدادي دوزيابن جو نيز 

  : رسيد و از هيبت وي به لرزه افتاد، پيامبر بدو گفت �مردي به حضور رسول خدا
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»هولَن عي لَنّإِ، فَيكستديد القَلُأكُ تَيشٍرَن قُ مِةٍأَ امرَا ابنُنَما أَنَّ، إِكاًلِ م« .
  )437الوفاء، ص (

ن پادشاه نيستم، من پسر زني از قريش هستم كه گوشت آرام باش، م«: يعني 
  !.»خورد خشكيده مي

 پس از )فرزند حاتم طائي (م بن حاتَيدِعخوانيم  همچنين در سيرة ابن هشام مي

آنكه در روزگار پيامبر مدتي از موطن خود دور شده بود، سرانجام تصميم به بازگشت 
 از مقام نبوت برخوردار است اًمبر اسالم حقّگرفت و در اين حال ترديد داشت كه آيا پيا

ابن هشام از ! يا به رسم ملوك و پادشاهان، آهنگ حكومت و فرمانروايي بر مردم دارد؟
  : كند  قول وي چنين گزارش مي

پيامبر پرسيد كيستي؟ . در مسجد مدينه بر رسول خدا وارد شدم و بر او سالم كردم«
همچنان كه . اش برد اي برخاست و مرا به سوي خانهپيامبر از ج! عدي بن حاتم: گفتم 

 مدتي دراز �پيامبر. رفتيم پيرزني ناتوان با پيامبر روبرو شد و او را از رفتن بازداشت مي

 ما اهللاِو«: پيش خود گفتم . به خاطر آن زن ايستاد و با وي دربارة حاجتش گفتگو كرد
 مرا به خانة خود �خدارسول . شاه نيستبه خدا سوگند كه اين مرد، پاد = »كٍلِمهذا بِ

. برد و تشكي چرمي كه درونش ليف خرما بود به من داد و گفت بر اين تشك بنشين
 بر �من بر تشك نشستم و رسول خدا! فرمود نه، تو بنشين. تو خود بر آن بنشين: گفتم 

ه خدا اين، سوگند ب = »كٍلِ ممرِأَ ماهذا بِاهللاِو«: پيش خود گفتم . روي زمين نشست

 وسيهكُر بن حاتم مگر تو به كيش اي عدي: سپس به من گفت . ه نيسترفتار پادشا

. آري: گرفتي؟ گفتم  مگر تو از قوم خودت، چهار يك نمي: فرمود . چرا: نبودي؟ گفتم 
و دانستم كه او ! آري به خدا: گفتم . اينكار، در كيش تو برايت حالل نبوده است: فرمود 
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 يبِ نَهنَّ أَفترَع«داند  دانند، او مي سل است وچيزهايي را كه مردم نميپيامبري مر
ملٌرسعلَ يمما ي 581 و 580، ص 2سيرة ابن هشام، ج . (»لُجه(  

نياندوختن پيامبر  زيستن و مال آثار فراواني كه دربارة تواضع و زهد و قناعت و ساده
زندگاني شاهانه بسي دور و بيگانه بوده دهند كه آن بزرگمرد از  آمده، همه نشان مي

  .آوريم هايي از آثار مزبور را مي است و ما در پايان همين فصل، نمونه
  

  1پيامبر در صلح حديبيه

آوردن شواهد، به رويدادهايي كه به هيچ وجه   سال به منظور فراهم23اما نويسندة 
بات كند كه پيامبر اسالم در بتواند اث! آويزد، شايد با مقصود وي تناسب ندارد، دست مي

  !كرده است بازان، رنگ عوض مي نموده و مانند سياست مدينه به شيوة پادشاهان رفتار مي
را » صلح حديبيه«در اين باره بدانجا رسيده كه ! نويس هنرمند حسن انتخاب سيره

ر يكي از بزرگترين و مع: [نويسد شمارد و چنين مي نمايانگر روش مزبور مي
ي سالم و مورد اعتماد و احترام پيغمبر بوده و همان كسهاي ا ترين شخصيت برجسته

است كه در سالهاي اول بعثت، پيغمبر آرزو داشت كه در جرگة مسلمانان درآيد زيرا به 
پس از صلح حديبه بر آشفت و آن . قوت سجايا و شجاعت و صراحت موصوف بود

ام شرائط خود را بر محمد قبوالنده چهقريش تم(!!)  را شكست و رسوائي خواندمعاهده
: عمر در اين بحث به حدي تندي كرد كه پيغمبر برآشفت و با خشم فرياد زد . بود
درنگ در مقام خشم پيغمبر دم  و عمر بي! مادرت به عزايت بنشيند = »ثكلتك امك«

ه است آن محمد ده دوازده سال داين محمدي كه صلح حديبيه را امضاء كر. فروبست

_________________________________________________________________________ 

اين كلمه با تشديد و بدون تشديد به هر دوشكل خوانده شده و ما . حديبيه نام چاهي نزديك مكّه است -1
  .ايم معموالً صورت دوم را رعايت كرده
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اين محمد با (!!) كرد اشخاصي چون عمر و حمزه اسالم آورند نيست  كه آرزو ميقبل
و تسليم به دستور قريش (!!) نشيني ، عقب»لك فتحاً مبيناً انّا فتحنا«: كردن سورة فتح  نازل

ار و پختگي قكنند و حتي ابوبكر، با و نامد و همه نيز قبول مي را پيروزي درخشان مي
صلح حديبيه نوعي . كند نشاند و او را متقاعد مي عمر را فرو مي يذاتي، خشم و نارضائ

و از اين رو عمر خشمگين شد ولي در همين حال اين صلح تدبير (!!) نشيني بود عقب
تواند گفت از اين رو آن را پذيرفت كه  دهد و مي سياسي حضرت رسول را نشان مي

صفحة  (](!!).وندري جنگ، قريش مخذول و منكوب شمطمئن نبود در صورت درگي
  )172 و 171

جو تاكنون معترض بود كه چرا پيامبر اسالم با  نويسندة بهانه! چيز غريبي است
كرد؟ و اينك اعتراض دارد كه چرا پيامبر با مردم مكّه، از در  مخالفان خود پيكار مي

صلح درآمده و قرارداد متاركة جنگ را امضاء نمود؟ پس، بناي نويسنده بر آن است كه 
  !ر عملي را پيامبرانجام داده باشد، تخطئه كند و او را با جنگ و صلح كاري نيسته

گويي و  اي براي آنكه سخن خود را به كرسي نشاند از تناقض البتّه چنين روحيه
تبار نيست با اين همه، گري هيچ ابائي ندارد و از اين رو سخنان وي در خور اع سفسطه

  : ند پاسخ داريم اعتبارِ او چ فتارِ بيما براي گ

از بيم «: كند  صلح پيامبر با قريش بدان گونه كه نويسنده ادعا مي:  آنكه نخست

 حيث ترسي در دل نداشت زيرا ننبود و پيامبر خدا از اي» نشدن آنها مخذول و منكوب
قعده از سال ششم هجرت از مدينه حركت كرد و به سوي مكّه رهسپار  پيامبر در ماه ذي

قصد جنگ نداريم بلكه به آهنگ طواف » ماه حرام«ش پيام داد كه ما در شد و به قري

 خبر رسيد قريشيان نمايندة وي يعني �با اين همه، همينكه به رسول خدا. ايم كعبه آمده

 :عاند بالفاصله ياران خود را گرد آورد و با آنكه اصحابش از   را كشتهانفّثمان بن ع
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» بيعت«ود و جز شمشير، سالحي به همراه نداشتند، از آنها  كافي برخوردار نبةدده و ععِ

  !گرفت تا با قريش پيكار كنند
اگر پيامبر از جنگ با مكّيان هراس داشت چرا بدين كار دست زد و چرا به بهانة 

  : كند كه  نگار، خود اعتراف مي به مدينه بازنگشت؟ مگر نه آنكه سيره» تجهيز قوا«
رفت، حضرت از ياران خود  تمال جنگ با قريش ميقبل از صلح حديبيه كه اح[

داشتن از مكّيان چه  پس بيم]. 1بيعت گرفت كه در صورت عناد قريش با آنها بجنگند
آري، پيامبر خدا بر آن شد تا با قريش نبرد كند ولي دوباره خبر رسيد كه ! معنا دارد؟

. اند گسيل داشتهاي مذاكره اي از جانب خود بر اند بلكه نماينده  را نكشتهعثماناهل مكّه 

  .در اينجا بود كه زمينة صلح پيش آمد

نگار، اسالم آئيني  صلح حديبيه نشان داد كه برخالف ادعاي سيره:  آنكه دوم

خود را بر مردم تحميل كند بلكه اگر » بزور شمشير«خواهد  طلب نيست و نمي جنگ
نهد و همان راه  ا به كنار ميگري باز ايستند اسالم شمشير خويش ر متجاوزان، از فتنه

دهد چنانكه مدتي قبل از صلح حديبيه، دستور متاركة جنگ  دعوت و ارشاد را ادامه مي
  : در قرآن كريم بدين صورت آمده بود 
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ãã ããΛΛΛΛ ÎÎ ÎÎ==== yy yyèèèè øø øø9999 $$   )61 :أنفال (  � ####$$
اگر دشمنان به صلح گرايش نشان دادند تو نيز بدينكار تمايل نشان ده و بر خدا «

  .»توكّل كن كه او شنوا و دانا است

_________________________________________________________________________ 

  . سال23از كتاب  173پاورقي صفحه  -1
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اساساً پيكار رسول خدا با كفّار به اين دليل بود كه مشركان، آغازگر شكنجه و جنگ 
  : بودند و هم براي اين بود كه آنان به تعبير قرآن مجيد 

� (( ((####ρρρρ ‘‘ ‘‘‰‰‰‰ || ||¹¹¹¹ uu uuρρρρ  tt ttãããã ÈÈ ÈÈ≅≅≅≅‹‹‹‹ ÎÎ ÎÎ6666 yy yy™™™™ «« ««!!!! $$   )1 : محمد(  � ####$$
  .»كردند راه خدا را بروي مردم بسته و از رسيدن پيام إلهي به خلق جلوگيري مي«

بدين معني كه اوالً حمله وهجوم . قرارداد حديبيه، اين هر دو مانع را از ميان برداشت
ين يكديگر توانستند آزادانه به سرزم كافران متوقّف گرديد و ثانياً طرفينِ معاهده، مي

رفت و آمد كنند و به مبادلة افكار پردازند و همين امر براي پيروزي اسالم كافي بود 

» محيط آزاد«الم با منطق نيرومند خود به جنگ و ستيز نيازي نداشت، تنها سزيرا ا

بويژه كه با صلح قريش، . كرد پرستي كفايت مي براي غلبة فرهنگ اسالم بر شرك و بت
ن پيامهاي دي رساناداشتند و پيامبر و مسلمين بر ز دست از جنگ برميهمپيمانهاي وي ني

پرداختند يافتند و در سطح وسيعي به تبليغ دين مي م مينَغتَإلهي به مردم فرصتي م.  
بنابراين صلح حديبيه، طليعة پيروزي بزرگي بود كه براي اسالم پيش آمد به طوريكه 

ح مزبور برقرار بود، بيش از تمام روزگاران اند در مدت دو سال كه صل مورخان نوشته
دو سال، دهد كه بعد از  و تاريخ به خوبي نشان مي! 1گذشته، مردم به اسالم گرويدند

 � دست زدند، رسول خدازاعيخُشكني نمودند و به كشتار مسلمانان  ان پيمان مكّيچون

آنكه در حديبيه بنا به و خونريزي فتح كرد با  ، مكّه را تقريباً بدون جنگ2 هزار تندهبا 

_________________________________________________________________________ 

  .638، ص 2تاريخ طبري، ج : نگاه كنيد به  -1
  .400 و 322، ص 2سيره ابن هشام، ج : نگاه كنيد به  -2
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:  بودند � به همراه رسول اكرمهزار و چهار صد تن تنها ر بن عبداهللاجابِگزارش 

  1.)أَةٍمِعرب أَ ولفاً أَةِيبِد الحوما ينّكُ : رُ جابِقالَ(
نوعي « سال، صلح حديبيه 23لوحانه و سطحي نويسندة  پس، برخالف نظر ساده

آمد كه نويد آن در بازگشت از حديبيه  به شمار مي» ي مبينفتح«نبود بلكه ! »نشيني عقب
  : بدين صورت بر پيامبر خدا نازل شد 

� $$$$ ¯¯ ¯¯ΡΡΡΡ ÎÎ ÎÎ)))) $$$$ oo ooΨΨΨΨ óó óóssss tt ttFFFF ss ssùùùù yy yy7777 ss ss9999 $$$$ [[ [[ssss ÷÷ ÷÷GGGG ss ssùùùù $$$$ YY YYΖΖΖΖiiii ÎÎ ÎÎ7777 •• ••ΒΒΒΒ �  ) 1 :فتح(  
ما در خالل صلح تو با : فرمايد  تفسير اين بشارت آسماني چنين است كه مي
ي درخشاني برايت مقرّر داشتيم قريشيان و همپيمانان ايشان، فتحي نمايان و پيروز

چنانكه مفتاح اين فتح شكوهمند در همان صلح حديبيه بدستت داده شد و طليعة فتح از 
زيرا كه در پي اين صلح، به زودي فتح دلها آغاز خواهد شد و روزگاري را . آنجا سر زد

  :دسته به دين خداي درآيند  خواهي ديد كه مردمان، دسته

� #### ss ssŒŒŒŒ ÎÎ ÎÎ)))) uu uu !! !!$$$$ yy yy____ ãã ãã���� óó óóÁÁÁÁ tt ttΡΡΡΡ «« ««!!!! $$ $$#### ßß ßßxxxx ÷÷ ÷÷GGGG xx xx���� øø øø9999 $$ $$#### uu uuρρρρ ∩∩∩∩⊇⊇⊇⊇∪∪∪∪ || ||MMMM ÷÷ ÷÷ƒƒƒƒ rr rr&&&& uu uu‘‘‘‘ uu uuρρρρ }} }}¨̈̈̈$$$$ ¨¨ ¨¨ΨΨΨΨ9999 $$ $$#### šš ššχχχχθθθθ èè èè==== ää ää{{{{ ôô ôô‰‰‰‰ tt ttƒƒƒƒ ’’’’ ÎÎ ÎÎûûûû ÇÇ ÇÇƒƒƒƒ ÏÏ ÏÏŠŠŠŠ 

«« ««!!!! $$ $$#### %%%% [[ [[`̀̀̀#### uu uuθθθθ øø øøùùùù rr rr&&&& ∩∩∩∩⊄⊄⊄⊄∪∪∪∪ ôô ôôxxxx ÎÎ ÎÎ mm mm7777 || ||¡¡¡¡ ss ssùùùù ÏÏ ÏÏ‰‰‰‰ ôô ôôϑϑϑϑ pp pptttt ¿¿ ¿¿2222 yy yy7777 ÎÎ ÎÎ nn nn//// uu uu‘‘‘‘ ... �  )3-1 : نصر(  
گروه در دين خداي  چون ياري خدا و فتح ببايد و ببيني كه مردمان گروه«: آري 

ر و او را ستايش خداوندت را پاك شم) به شكر اين نعمت(وارد شوند، آنگاه 
  .»...گوي

سپس اين پيروزي را فتوحات ديگري در پي خواهد آمد تا اسالم به سرزمينهاي تازه 
رشاخ گردد، اين ديانت آفاق جهان را بر و پتَد درختي كه به تدريج سِنبرسد و همان

_________________________________________________________________________ 

و به روايت ) 621، ص 2تاريخ طبري، ج . (روز حديبيه ما هزار و چهار صد تن بوديم: جابر گويد  -1
  ).71، ص 2طبقات ابن سعد، ج (ديگر، هزار و پانصد تن 
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فراگيرد و بر همة اديان غالب شود و تاريخ و تمدني عظيم پديد آورد، همانگونه كه در 
  : ايان سورة فتح، از اين رويدادها به تصريح و تمثيل سخن رفته است پ
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او است كه رسولش را با پيام هدايت و دين راستين فرستاد تا آن دين را بر «

محمد رسول خدا و همراهان وي، . همة اديان چيره كند و گواهيِ خدا بس است
گزار و  آنان را پيوسته ركوع. اننددر برابر كافران سخت و ميان خود مهرب

 نشانة آنها اين است. جويند بيني كه فضل و خشنودي خدا را مي كنان مي سجده

 بدين گونه تورات آنان درهايشان اثر سجود نمايان باشد، وصف كه در چهره

د پس رشتي است كه نهال خود را برآو همچون كِانجيلآمده و مثَل ايشان در 

پس آن نهال، ستبر شود و آنگه بر ساقهاي خود بايستد آنرا قوت بخشد س
  1.»...آنچنانكه زارعان را به شگفتي برَد

_________________________________________________________________________ 

  : سه شود با اين عبارت درانجيل كه در وصف آئين خدا آمده است مقاي -1
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اين است تفسير آية شكوهمندي كه در حقيقت، رويدادهاي آينده را پيشگويي 
انگيزي كه نويسندة نادان  دهد، آية اعجاب كند و بر درستي وحي محمدي گواهي مي مي
 ا فتحنالك فتحاًإنّ« :كردن سورة فتح  اين محمد با نازل: [سد نوي  سال دربارة آن مي23
  ]!.نامد نشيني و تسليم به دستور قريش را پيروزي درخشان مي ، عقب»مبيناً

 سورة فتح بصيرت باشد كه بر پيامدهاي اين آية كريمه در همان چقدر آدمي بايد بي
حنا تَنّا فَإِ(ودكانة خود را دربارة هاي ك  را درنيابد، آنگاه انديشهننگرد و معناي فتح مبين

 (...به ميان آوآينه در دست داري، طعنه بر : بايد گفت كه ! د و بر آنها طعنه زندر
از خالل   سال توفيق نداشته تا مفاهيم بلند قرآني را 23 اگر نويسندة !زني خود مي

سيرة «نسته بر كتبي چون توا نويسي به آساني مي اش دريابد، اما به هنگام سيره آيات تابنده
آنچه كه مسلمانان صدر اسالم دربارة اهميت  نظر افكند و از» تاريخ طبري«و » ابن هشام

نصيب و  الوصول بي  اما چرا او از اين نعمتِ سهل. اند آگاهي يابد صلح حديبيه گفته

   : مولويمحروم مانده؟ دليلش آن است كه به قول 

  چون غرض آمد هنر پوشيده شد
  

  

صد حجاب از دل به سوي ديده   
  !شد
  

                                                                                                                                                    

 دانه خردلي است كه وقتي كه آن را بر زمين كارند كوچكترين تخمهاي زمين باشد ليكن چون ثلِمِ«
مرقس، باب  (.»...آورد هاي بزرگ مي گردد و شاخه قول ميرويد و بزرگتر از جميع ب  شد ميكاشته
  )چهارم

  : د با اين عبارت و نيز مقايسه شو
. »...ماند كه شخصي گرفته و در باغ خود كاشت پس روييد و درخت بزرگ گرديد دانه خردلي را«
  )باب سيزدهم: لوقا (
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اند نقل   آورده1هريسلم زمحمد بن مما در اينجا سخني را كه ابن هشام و طبري از 

كنيم تا معلوم شود آنچه دربارة صلح حديبيه گفتيم با رأي مسلمانان قديم يكسان و  مي
  .برابر است

  :نويسد  ابن هشام از قول ابن اسحق چنين مي

»هرِ الزُّولُقُيتِما فُفَ : يفَسالمِي اإلِ فِح عظَ أَ كانَتحمِم تالُ القِما كانَنَّ، إِنهيثُ ح 
  وعضاًم بهعضُ باس النّنَ آم ورب الحتِعضِ و وةُدنَ الهتĤِ كانَملَ، فَاسي النّقَالتَ
 الّ إيئاً شَلُعقِ يسالمِاإلِ بِدحم أَلِّكَم يلَ فَةِعناز الم وديثِي الحوا فِضُو. فاتَوا فَقَالتَ
فيهِلَخَد قَلَ وينَ في تَلَخَد دكثلُ مِينِتَنَ السذلِبلَ قَسالمِي اإلِ فِن كانَ م و  أَك
  )638، ص 2 و تاريخ طبري، ج 322، ص 2سيرة ابن هشام، ج . (»ركثَأَ

رخ نداد زيرا تا آن هيچ فتحي در اسالم بزرگتر از فتح حديبيه : هري گويد ز«: يعني 
از آن پس، . كشيد شدند كارشان به پيكار مي روز هرگاه كه مردم با يكديگر روبرو مي

 برداشته شد و مردم از يكديگر ايمني يافتند، به نچون صلح پيش آمد و جنگ از ميا
شدند و با هيچ كس كه چيزي  هنگام مالقات با هم به بحث و مناظره مشغول مي

و در مدت دو سال . به دين اسالم درآمد اسالم سخن نگفتند مگر كهفهميد دربارة  مي
شمارة افرادي كه مسلمان شدند به اندازة كساني بود كه ) كه از صلح حديبيه گذشت(

  .»پيش از صلح، به اسالم درآمده بودند يا به بيش از آن عده رسيد
د بن مكند   ميسلم، خود چنين اظهارنظرابن هشام پس از نقل گفتار محم :  

_________________________________________________________________________ 

از بزرگان فقهاء و مشاهير علماي مدينه بوده است، وي زمان ) ابن شِهاب(محمد بن مسلم زهري  -1
 هجري و وفاتش را در 85تولّد او را در سال . شود  مي شمرده»تابعين«صحابه را درك كرده و از طبقه 

  .اند  پس از هجرت ضبط كرده124



 خيانت در گزارش تاريخخيانت در گزارش تاريخخيانت در گزارش تاريخخيانت در گزارش تاريخ

 

366366366366

»وليلُالدهرِ الزُّولِلي قَ عنَّ أَيرَ خَ���� اهللاِسولَ رلَ إِجي الحلفٍيبية في أَدو  
 في ينِتَنَس بِك ذلِعد بةَكَّ متحِ فَ عامجرَ خَم، ثُاهللاِبدِ ع بنِرِ جابِولِ في قَةٍأَمِعربأَ
322، ص 2سيرة ابن هشام، ج . (» آالفٍةِرَشَع(  

ر بن ل جابِو به ق�هري آن است كه رسول خدادليل بر درستيِ سخن ز«: ي يعن
سپس در سال فتح مكّه كه . عبداهللا با هزار و چهار صد تن به سوي حديبيه بيرون آمد

  .»يه روي داد به همراه ده هزار تن به جانب مكّه رهسپار شدبدو سال بعد از صلح حدي
  !شمرد؟» نشيني و شكست عقب« بايد فرجامي را آيا چنين فتح فرخنده و نيك

 � سال دربارة گفتگوي عمر بن خطّاب و پيامبر اكرم23سخن نويسندة :  آنكه سوم

   به عمر آورده با�و آنچه از تندگويي پيامبر! پردازي است آميخته با تحريف و صحنه
از ما در اينجا گفتگوي مزبور را . هيچيك از كتب معتبر سيره وتاريخ موافقت ندارد

گزارش نموده تا چه ! نگارِ فريبكار آوريم تا معلوم شود آنچه سيره مĤخذ دست اول مي
  .اندازه با روايت كهنِ تاريخ فاصله دارد

  :  در اين باره چنين حكايت كرده است ابن هشام

 قالَ فَكرٍبابتي أَأَ فَابِطّ الخَ بنُرُم عبثَ وتاب الكِالّ إِبقَم ي لَ ومرُ األَمأَا التَملَفَ«
 :  

   اهللا؟ولِسرَ بِيسلَ أَكرٍبابيا أَ
  .ليب : قالَ
  مين؟سلِالمسنا بِلَوأَ : قالَ
  .ليب : قالَ
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  كين؟شرِالموا بِيسلَوأَ : قالَ
  ليب : قالَ
  نا؟ في دينِةَينِي الدعطِ نُالمعفَ : قالَ

  . اهللاِولُس رهنَّ أَدشهي أَنّإِ فَهرزم غَ الزَرُمعيا  : كرٍوببقالَ أَ
   : قالَ فَ����هللاِ اولَستي ر أَمثُ.  اهللاِولُس رهنَّ أَدشها أَنَ أَو : رُم عقالَ
يا رأَ اهللاِولَس لَورَ بِست؟ اهللاِولِس  
  .ليب : قالَ
  مين؟سلِالمسنا بِلَوأَ : قالَ
  .ليب : قالَ
  كين؟شرِالموا بِسيلَوأَ : قالَ
  .ليب : قالَ
  نا؟ في دينِةَينِي الدعطِ نُالمعفَ : قالَ
  .نيعيضَن ي لَ وهمرَ أَفخالِن أُ لَهولُس ر واهللاِبدنا عأَ : قالَ

 عتنَذي ص الَّنَ مِقُعتِ أَي ولّصأُ وومص أَ وقُدصتَ أَلتما زِ : ولُقُ يرُم عكانَفَ
يذٍئِوملَّكَذي تَي الَّالمِ كَةَخافَ مهِ بِمتتّ، حي رجأَوت سيرة ابن . (»يراً خَونَكُن ي

  )317 و 316، ص 2هشام، ج 
 صلحنامه كاري نماند، عمر بن چون قرار صلح، باتّفاق پيوست و جز نوشتن«: يعني 

  : خطّاب از جاي برخاست و به نزد ابوبكر آمد و گفت 
  يا او فرستادة خدا نيست؟اي ابوبكر، آ
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  .چرا: وبكر پاسخ داد اب
  آيا ما مسلمان نيستيم؟: عمر گفت 

  .چرا: ابوبكر پاسخ داد
  آيا آنها مشرك نيستند؟: عمر گفت 

  .چرا: ابوبكر پاسخ داد 
  !پس چرا ما در دين خود، خواري را بپذيريم؟: عمر گفت 

كه ) فرمان پيامبر را اطاعت كن(مالزمِ ركاب وي باش ! اي عمر: ابوبكر پاسخ داد 
  .دهم كه او فرستادة خدا است من گواهي مي
آن گاه عمر به نزد . دهم كه او فرستادة خدا هست من نيز گواهي مي: عمر گفت 

  :  آمده و پرسيد �رسول خدا
  اي رسول خدا، مگر تو فرستادة خدا نيستي؟

  .چرا: پيامبر پاسخ داد 
  مگر ما مسلمان نيستيم؟: عمر گفت 

  .چرا: پيامبر پاسخ داد 
  ؟. مگر آنها مشرك نيستند: گفتعمر

  .چرا: پيامبر پاسخ داد 
  !پس چرا ما در دين خود، خواري را بپذيريم؟: عمر گفت 

 كنم هرگز با فرمان او مخالفت نمي من بنده و فرستادة خدا هستم و: پيامبر پاسخ داد 
  .و خدا نيز هرگز مرا ضايع نخواهد كرد

ر اعتراضي كه آن روز نموده و از بيم در براب: گفت  مي) پس از اين واقعه(عمر 
گزارم و اسير را آزاد  گيرم و نماز مي دهم و روزه مي سخني كه گفتم همواره صدقه مي

  .»)و مورد عفو خدا قرار گرفته باشم(كنم تا آنجا كه اميدوارم در اين كار خيري باشد  مي
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. ارش كرده است نيز در تاريخ خود، اين حادثه را دقيقاً مانند ابن هشام گزطبري

  )634، ص 2تاريخ طبري، ج (

 هم مانند ابن هشام و طبري، رويداد مزبور را حكايت نموده با اين تفاوت كه واقدي

  : افزايد  در پايان گزارش خود مي

»قِلَويع ضِ القَنَ مِرُمراًيب كًَمراً أَةِيو ج لَعرُ يدع الكَِ���� اهللاسولِلي ر المو  
ولُقُي :   

ععطِ نُالمنِي الدنا؟ في دينِةَي!  
   : ولُقُ ي���� اهللاِولُس رلَعجفَ
  .نيعيضَن يلَ و اهللاِولُسا رنَأَ
  !الم الكَيبِلي النُّ عدرُ يلَعجفَ

؟ ولُقُ ما يولُقُ ي اهللاِولُس رابِطّ الخَا ابنَ يعسمتَ الأَ : احرّ الجةِيدبوعب أَقالَ
  .كأيم رهِ اتَّ وجيمِ الرَّيطانِ الشَّنَ مِاهللاِذ بِوعتَ

 ءي شَطُّني قَصابما أَ فَياء حجيمِ الرَّيطانِ الشَّنَ مِاهللاِ بِذُوع أَتَلتعجفَ : رُم عقالَ
ذلِثلُم كمازِومِ الي ،أَلت صومتَ أَ وصالَّنَ مِقُد نَذي صعتذي ي الَّالمِ كَةَخافَ م
  )607 و 606، ص 1المغازي، ج . (»ذٍئِوم يمتلَّكَتَ

عمر در اين حادثه با كاري خطير روبرو شد و پياپي سخن خويش را بر «: يعني 
  : گفت  كرد و مي  بازگو مي�رسول خدا

  !چرا ما در دين خود، خواري را بپذيريم؟
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هستم و خدا مرا من فرستادة خدا : دادكه  و رسول خدا هم مكرّر به وي پاسخ مي
  .ضايع نخواهد كرد

  :  بدو گفت احة جرّيدبأبوعآنكه  تا! نمود ش را نزد پيامبر تكرار ميباز عمر گفتار

دهد؟ از شيطانِ مطرود  شنوي كه رسول خدا چه جواب مي اي پسر خطّاب مگر نمي
  .م شمارهبه خدا پناه ببر و رأي خويش را متَّ

شرمساري به خدا پناه بردم و هيچ روزي چون آن از شيطانِ مطرود با : عمر گفت 
روز بر من سخت نگذشت و همواره از كاري كه كرده و سخني كه در آن روز گفتم 

  .»دهم گيرم و صدقه مي روزه مي
) با اندك تفاوت در الفاظ(در كتابهاي حديث نيز واقعة مزبور به همين صورت 

  : گزارش شده است، بعنوان نمونه 

نويسد  ح خود مي در صحيخاريب :  

  ؟لِي الباطِلَم ع ه وقِّي الحلَسنا علَأَ : قالَ فَرُم عجاءفَ«
  ؟ارِي النّم فِهتال قَ وةِنَّي الجتالنا فِ قَيسلَأَ

  .ليب : ����يبِ النَّقالَ
  !نا؟ينَ ب اهللاُمحكُا يم لَ وعرجِنَنا و في دينِةَينِي الدعطِ نُفيمفَ : قالَ

  .داًًب أَ اهللاُينِعيضَن ي لَ و اهللاِولُسي رنّ إِابِطّ الخَا ابنَي : قالَفَ
   : قالَ فَكرٍوبب أَي جاءتّر حصبِم يلَ فَظاًيغَتَ معجرَفَ

  ؟لِي الباطِلَم ع ه وقِّي الحلَسنا علَ أَكرٍبابيا أَ
صحيح بخاري، . (»داًب أَ اهللاُهعيضَن ي لَو  اهللاِولُس رهنَّ إِابِطّ الخَبنَا اي : قالَ

  )171 و 170، ص 6كتاب التّفسير، ج 
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   : پرسيد) �از رسول خدا(عمر آمد و «: يعني 
  آيا ما بر حق نيستيم و آنان بر باطل نيستند؟

  آيا كُشتگان ما در بهشت و كُشتگان آنها در آتش نيستند؟
  .چرا: پيامبر پاسخ داد 

بازگرديم با ) به مدينه(ا ما در دين خود، خواري را بپذيريم و پس چر:عمر گفت 
  اينكه هنوز خدا ميان ما حكم نكرده است؟

ر خطّاب من فرستادة خدا هستم و خدا هرگز مرا ضايع ساي پ: پيامبر پاسخ داد 
  .نخواهد كرد

عمر خشمگين بازگشت و شكيبايي نورزيد تا ابوبكر، بيامد، در اين هنگام از او 
  : د پرسي

  اي ابوبكر آيا ما بر حق نيستيم و آنان بر باطل نيستند؟
او فرستادة خدا است و خدا هيچگاه او را ضايع ! اي پسر خطّاب: وبكر پاسخ داد با

  .»نخواهد كرد
 نيز ماجراي مذكور را به همين – از كتابهاي تفسير و سيره و جز اينها –ساير مĤخذ 

تفسير طبري، جزء بيست و ششم : توان  ونه ميبه عنوان نم. اند صورت گزارش نموده
 و سيرة ابن كثير، جزء سوم، 277 و تفسير قرطبي، جزء شانزدهم، صفحة 70صفحة 
  . را مالحظه كرد706 و سيرة حلبي، جزء دوم، صفحة 320صفحة 

عمر به حدي تندي كرد كه : [در اين آثار، از دروغپردازي نويسنده مبني بر آنكه 
و عمر ! مادرت بعزايت بنشيند = »ثكلتك أمك«: ت و با خشم فرياد زد پيغمبر برآشف

  .اي نيست كمترين نشانه]! درنگ در برابرخشم پيغمبر دم فرو بست بي
شود تنها همين است كه پيامبر ارجمند  آنچه در اين گزارشهاي تاريخي ديده مي

دة خدا هستم و هرگز با من فرستا«: اعتراض عمر با كمال وقار پاسخ داد  اسالم در برابر
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مفهوم اين كلمات » كار مرا تباه نخواهد ساخت كنم و خدا هم فرمان وي مخالفت نمي
گيرد و فرجام آن نيز مطمئناً به  آن است كه صلح ما با اشاره و اجازة خداوند صورت مي

البتّه در آن شرائط و احوال جا نداشت چيزي بيش از . نيكي و موفقيت خواهد پيوست
ي كساني چون عمر، رؤيت آينده ميسر نبود و سنّت ا دربارة آينده گفته شود زيرا براين

اي به ظهور آيد و  الهي نيز بر اين جاري نيست كه به محض اعتراض هر كسي، معجزه
اما پيامدهاي حادثه، به مرور روشن ساخت كه در ! پرده از چهرة زمان برداشته شود

رسول خدا در روشنايي وحي، چه حقايقي را اينكار چه مصالحي وجود داشت و 
ديده است؟ چنانكه صحت و حكمتِ اين امر به زودي بر همه معلوم شد وعمر نيز  مي

بدان گونه كه دانستيم سخت به پشيماني درافتاد و كوشيد تا با نماز و روزه و صدقه، 
خودش با بنابراين، هنگامي كه اعتراض عمر از سوي . خطاي خود را ترك وجبران كند

 سال از چه كسي حمايت 23شرمندگي پس گرفته شد معلوم نيست كه نويسندة 
از كسي به دفاع برخاسته كه به نزد وي، مردود و محكوم ! بيچاره وكيل معزول! كند؟ مي

 سال، اين نفرين عربي را 23آيد كه آيا نويسندة  در اينجا سؤالي پيش مي! شود شمرده مي
موضوع ! نويس امين اجري بكار برده است؟ به نظر ما سيرهاز كجا يافته و در اين م

اند با ماجراي مزبور درآميخته و  ديگري را كه مورخان اسالمي بعد از اين حادثه آورده

 چنين واقدي و بخاريموضوع تازه بنا بر نوشتة . پديد آورده است! دروغي تاريخي

  : است 
شوند،  سپار مدينه ميگردند و ره ز ميپس از آنكه پيامبر خدا و يارانش از حديبيه با

بار از پيامبر پرسشي شود و سه   نزديك مي�رسول خدا ميان راه عمر بن خطّاب به در
سخت آشفته اين امر، عمر را ! دهد اما پيامبر كمترين پاسخي به عمر نمي. كند مي
به وي مهري پيامبر نسبت  كندكه اعتراض او در حديبيه، موجب بي سازد و گمان مي مي

  : نويسد  واقدي مي! شده است
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 ك ذلِلُّ، كُالثاً ثَ اهللاِولَس ر1رتزَنَ! رُم يا عكم أُتكلَكَ  ثَرُمع قالَ«
الي617، ص 1المغازي، ج  (!.»نيجيب(  

سه بار با اصرار ! رماي ع ر گفت پيش خود گفتم مادرت بعزايت بنشيندمع«: يعني 
  !.» در هيچ نوبت به من پاسخي نداداز رسول خدا پرسش كردم و

 و همچنان افتد آنگاه عمر شتر خود رابه حركت درآورده و از مردم جلو مي
خواند،  را مي  او�شنود كسي از سوي رسول خدا رود تا آنكه مي اندوهگين پيش مي

  : عمر گفته است 

 وه والم السيلَ عدرَ فَمتلَّس فَ���� اهللاولِسلي ر إِيتهي انتَتّ حلتقب أَمثُ«
مسروثُ! رلَنزِأُ :  قالَملَت عيس هِةٌور أَي حلَ إِبمِي لَا طَمعالشَّيهِلَت ع ذا إِفَ! مس
هوقرَ يحنا لَتَا فَنّإِ : ءتحاَ فَكو صحيح بخاري، ج 617، ص 1المغازي، ج . (»...بيناَ م 

  )169 و 168، ص 6
. دم و سالم كردم رسي�وي بدان سو آوردم تا به حضور رسول خداسپس ر«: يعني 

اي بر من فرود آمده كه  سوره: پيامبر كه شادمان بود سالم مرا جواب داد، سپس فرمود 

 كحنا لَتَنّا فَإِ«: آنگاه بخواند ! تر است از هر چه خورشيد بر آن تافته نزدم محبوب
  .»...بيناً متحاًفَ

_________________________________________________________________________ 

، از مغازي واقدي چاپ كرده است، اين كلمه را مارسدن جونزاي كه خاورشناس مشهور  در نسخه -1
ضبط نموده ك درست نيست و صحيح آن است كه واژه مزبور را با ) پيمان بستم = رتذَنَ: (بصورت 

ج (به معناي الحاح و پافشاري در سؤال، چنانكه در صحيح بخاري » نُزر«بايد خواند از مصدر » زاء«
  .و ديگر مĤخذ، به درستي ضبط شده است) 168، ص 6
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ش خودش از اين بخنفرين عمر را دربارة ! نگار پريشان گفتار يرهرسد كه س به نظر مي
  !برداشته و به پيامبر خدا نسبت داده است

داستان حديبيه اساساً از آن رو در سخنان نويسنده پيش آمد كه گواهي :  آنكه چهارم

اش متحول شده و همچون شاهان رفتار  دهد پيامبر اسالم در دوران مدينه روحيه
شود   ولي در اين ماجراي شگفت، چهرة صادقانه و مصمم پيامبري آشكار مي!نمود مي

 بودند و در كار نديد كه ديگران از رؤيت آنها ناتوا كه به توفيق خدا چيزهايي را مي
گر  همان صالبت را نشان داد كه در دوران مكّه با قاطعيت خود، آن را جلوهحق، 

از مأموريت مقدس و ! يت فالن و بهمان رضاساخت يعني براي خوشايند اين و آن و مي
. گرفت كرد و راه مداهنه و سازشكاري در پيش نمي رفنظر نميكار صحيح خود ص

بعالوه، رفتار پيامبر در حديبيه با عمر بن خطّاب چنان نبود كه بدليل ترديد و اعتراض 
ين راه، قانونِ عمر، فوراً حكم ارتدادش را صادر نمايد و فرمان به قتل وي دهد و از ا

را به ديگران تلقين كند، چنانكه روش پادشاهان و جباران روزگار ! »اطاعت از ترس«
  .است

ة آن است كه قدرت  نمايند�اصوالً جرأت عمر و ديگران در اعتراض بر پيامبر
شد و   در دوران مدينه به وسيلة تازيانه و حبس و شكنجه حمايت نمي�رسول خدا

ساختند چنانكه تاريخ گواهي  و ارادت فرمانِ پيامبر را آويزة گوش ميمردم از راه اختيار 
 به يارانش دستور داد تا مراسم قرباني را به �دهد پس از صلح حديبيه، رسول اكرم مي

جاي آورند و سرهاي خود را تراشيده از لباس احرام خارج شوند زيرا در صلحنامه 
 خود بازگردد و سال ديگر به زيارت كعبه  در آن سال به شهر�مقرّر شده بود كه پيامبر

چرا كه همه اميد داشتند در ! را اجابت نكرد  اين فرمانلاما كسي از ياران رسو. آيد
به جاي آرند و خود را قبالً براي اين »  مستحبةمرع«همان سال به مكّه درآيند و 

  .زيارت آماده ساخته بودند
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  :نويسد  چنين مي» رين فرجامشي«و » تلخ آغاز«طبري دربارة اين حادثة 

. واقُ احلَمثُ وارُنحاوا فَومقُ : هِصحابِ لِأَ قالَهِتِيضِن قَ مِِ���� اهللاولُس رغَرَا فَملَفَ«
 دحم أَنهم مِقُم يا لَملَ، فَاتٍرّ مالثَثَ ك ذلِي قالَتّ حلٌجم رنه مِ ماقاماهللاِو فَقالَ
فَقام لَخَدلي أُ عملَ سقِها ما لَ لَرَكَذَة فَمت لَقالَاس، فَ النّنَ مِيأُه ملَ سبِيانَ : ةٍمي 
و دع تَ وكتَنَد برَنحي تَتّ حةًملِم كَنه مِداًحم أَلِّكَ التُمج ثُخرُ؟ أُك ذلِبحِتُ أَاهللاِ
 رَح، نَك ذلِلَعي فَتّ حةًملِ كَمنه مِداًحم أَلِّكَم يلَ فَجرَخَ فَقامفَ! كقَحلِي فَكقَحالِ

بدنَوا فَنته ودعا حالقه فحلقه فلما رأوا ذلك قامرُحوا وج لَععضُ بهقُحلِم ياًضع ب 
تّحي كادعضُ بهلُقتُم يغَعضاً ب 637، ص 2تاريخ طبري، ج !. (»اًم(  

: رانش فرمود  حديبيه فراغت يافت به يا از رويداد�همينكه رسول خدا«: يعني 

ر بن سومِ(راوي . را بستريد برخيزيد و اشتران را قرباني كنيد و سپس موي سرها
خرَمآنكه پيامبر تا ! حتي يك مرد از ميان ايشان بدين كار برنخاست: گويد   مي)1ةم

بندد  و چون ديد كسي از آنان دستورش را بكار نمي. سخن خود را سه بار تكرار كرد

 رفت و آنچه را كه از مردم ديده بود براي وي هملَ سأم همسرش برخاست و به نزد

اي پيامبرخدا آيا دوست داري كه يارانت دستور تو را بكار : ام سلمه گفت . حكايت كرد
اي سخن مگو تا آنكه اشترت را قرباني كني  بندند؟ بيرون برو و با هيچيك از آنان كلمه

پيامبر از جاي برخاست و بيرون رفت و با ! دتراني خود را بخواني كه سرت را بسو سلم
اي سخن نگفت واشترش را قرباني كرد و سلماني خود را  هيچ كس از يارانش كلمه

_________________________________________________________________________ 

 است، وفات او را در وفعبدالرّحمن بن عمِسور بِن مخرَمه از فضالي صحابه بوده و خواهرزاده  -1

  .اند  هجري ضبط كرده64سال 



 خيانت در گزارش تاريخخيانت در گزارش تاريخخيانت در گزارش تاريخخيانت در گزارش تاريخ

 

376376376376

همين كه اصحاب پيامبر اين كار را از او ديدند برخاستند . فراخواند و موي سر را بسترد
زديك بود كه از سترد و ن و شتران را قرباني كردند و هر كدام موي آن ديگري را مي

  !.»شدت اندوه يكديگر را بكشند
و از !به انگيزة ارادت و محبت بود، نه از بيم شلّاق و شكنجه �آري، اطاعت از پيامبر

  : خوانيم  شدگان رسول چنين مي كريم خطاب به ياران و تربيت اين رو در قرآن

� ££ ££ ÅÅ ÅÅ3333≈≈≈≈ ss ss9999 uu uuρρρρ ©© ©©!!!! $$ $$#### || ||==== ¬¬ ¬¬7777 yy yymmmm ãã ããΝΝΝΝ ää ää3333 øø øø‹‹‹‹ ss ss9999 ÎÎ ÎÎ)))) zz zz≈≈≈≈ yy yyϑϑϑϑƒƒƒƒ MM MM}}}} $$ $$#### ………… çç ççµµµµ uu uuΖΖΖΖ −− −−ƒƒƒƒ yy yy———— uu uuρρρρ ’’’’ ÎÎ ÎÎûûûû öö öö//// ää ää3333 ÎÎ ÎÎ////θθθθ èè èè==== èè èè%%%% oo ooνννν §§ §§���� xx xx.... uu uuρρρρ ãã ããΝΝΝΝ ää ää3333 øø øø‹‹‹‹ ss ss9999 ÎÎ ÎÎ)))) 

tt tt���� øø øø���� ää ää3333 øø øø9999 $$ $$#### ss ss−−−−θθθθ ÝÝ ÝÝ¡¡¡¡ àà àà���� øø øø9999 $$ $$#### uu uuρρρρ tt ttββββ$$$$ uu uuŠŠŠŠ óó óóÁÁÁÁ ÏÏ ÏÏèèèè øø øø9999 $$ $$#### uu uuρρρρ ... �  ) 7 :حجرات(  
خدا ايمان را محبوب شما كرد و آن را در دلهايتان بياراست و كفر و گناهان و «

  .»عصيان را منفورتان ساخت

  !نسريرت پادشاهادهد نه از   خبر ميسيرت پيامبرانو اين گونه تربيت، از 
  

  !سياست نبوي و سياست دنيوي

يابد از نبرد  گيري نسبت به صلح حديبيه فراغت مي  سال چون از خرده23نويسندة 

» اقدامي شجاعانه«كند و آنرا برخالف صلح با قريش  ياد مي» يهوديان خيبر«پيامبر با 

زوة خيبر برد و دوباره از غ پايد كه اين ستايش را نيز از ياد مي اما ديري نمي! شمرد مي

» ...هر لحظه به شكلي بت عيار درآمد«: گويد و مصداق  با لحني ناموافق سخن مي

  !.سازد گر مي را جلوه
  : نويسد  چنين مي!  ثابت قدمنگارِ باري، سيره

و  ما را تأييد(!!)  او پس از صلح حديبيه اين نظر و فرضهاقدام شجاعانشايد [

 درگيري با قريش امري مشكوك باشد، اگر.  وي را مسجل كندكشورداريتدبير 

  )172صفحة ...]. (هجوم به خيبر چنين نيست
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خيبر، سخن بگوييم بايد ر در جنگ با يهودپيش از آنكه دربارةانگيزة پيامبر مطه 
خاطرنشان سازيم كه اگر همة تالشها و دروغپردازيهاي نويسنده براي اثبات اين مقصود 

ور بود، اين امر به تحريف تاريخ و  بهره! »داريتدبير كشور«است كه رسول خدا از 

شود كه در ميان  افزودن و كاستن آن نيازي ندارد و از جمله اموري شمرده مي
چه كسي تدبير پيامبر اسالم را . مورد اختالف نيست! نشناسان شناسان و حتّي اسالم اسالم

از  بر خود الزم شمرده تا! كند كه سيره نگارِ دل سوخته در ادارة جامعة اسالمي انكار مي
اين حقيقتِ تاريخي دفاع نمايد و از راههاي نادست بدين مقصود درست نائل آيد؟ر!  

به نظر  : اوالًآري، در اين زمينه مشكلي نيست، اشكال كار در اينجاست كه 

است كه خود او سالها بدان سرگرم بوده ! نگار تدبير امور كشور همان امرِ نامقدسي سيره
هاي مكرّر،  آمده است و پس از گذراندن تجربه هايش به شمار مي ز بازيگران صحنهو ا

  : نويسد  شمارد و مي بنيان دولت و اساس سياست را با چنين اوصاف و لوازمي همراه مي

شدت عمل و تدابير قاطع هر چند مخالف شروط انساني باشد اما براي  [-1
  ) سال23 از كتاب 152صفحة  (!!.]شود بنيانگذاري دولت، الزم شمرده مي

تواند مخالف خود را از بين ببرد،  پادشاه يا فرمانروا و يا حكومتي مي [-2
صفحة  (]!!.اين صورتي است از تنازع بقاء هر چند مخالف اصول انساني باشد

  ) سال23 از كتاب 160

در نظر اهل سياست، وسائل هر چه باشد اگر شخص را به هدف رساند،  [-3
  ) سال23 از كتاب 302صفحة . (]!!ند نيستناپس

  !نگارِ سياستمدار اين است معنا و مفهوم سياست از ديدگاه سيره
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عين اين ! »كافر همه را به كيش خود پندارد«: اند  نويسنده به حكم آنكه گفته: ثانياً 

او، : [نويسد  دهد و چون مي سياست شيطاني را به ساحت مطهر پيامبر اسالم نسبت مي
گيرد و  نمياز سياست جز همان شيوة منحوس، معنايي را در نظر ]. 1ردي سياسي بودم

را نگاشته و آن را !  سال23 المعارف د بر همين روش سياسي است كه دائرهالبتّه با اعتما
 در �اما آنچه از سياست نبوي! نائل آيد» هدف خود« انباشته تا به از دروغ و خيانت

چنانكه با توقّع بيجاي . اين شيوة ابليسي به كلّي تفاوت داردگر است، با  تاريخ جلوه
شود كه در حقيقت انتظار دارد رسول خدا به  نيز مباين شمرده مي �نويسنده از پيامر

داد  كرد و در دفاع از ستمديدگان، همت و جرأت نشان نمي موعظه و نصيحت بسنده مي
  !داشت و در راه برقراري قسط و عدالت گامي برنمي

پذيريم كه ميان اين روشِ منفي با سيرتِ مثبت پيامبر غيور اسالم، به  آري، ما مي
نگار را سياست  و اگر روية سيره! اندازة ظلمت و نور و اندوه و سرور، فاصله وجود دارد

  !.خوانيم خبري مي دانيم، اين شيوه را هم سفاهت و بي دنيوي مي
سنده بر پيامبر ارجمند، با آنكه دالئل و شواهد براي رد ادعا و تكذيب افتراي نوياما 

بينيم تا بدانها استناد كنيم زيرا  شود، چندان الزم نمي فراوان در تاريخ مالحظه مي
نياز ساخته و به خوبي نشان  اعترافات نويسنده در گوشه و كنار كتابش ما را از اينكار بي

  وار بوده است؟دهد كه رفتار سياسي پيامبر بر چه پاية بلندي است مي
كند همان سيرت دنياطلبان و   سال آن را وصف مي23دانيم سياستي كه نويسندة  مي

سياستِ تخلّف در وعده . تراشي است سياستِ خودستايي و مصلحت. اندوزان است مال

_________________________________________________________________________ 

  . سال23 از كتاب 302ه صفح -1
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سياستِ جانبداري از ناحق وگريز از . و خيانت در امانت و تزوير در گفتار و رفتار است

  1... . است»ةهمالتُّل بِ اقتُ ونِّالظَّ بِذِخُ«سياست . تقوي است

نگار تازه اعتراف به چه حقايقي دربارة پيامبر اسالم  اينك مالحظه كنيد كه سيره
  : نويسد  كند؟ مي ناگزير شده و از روش سياسي آن بزرگوار چگونه ياد مي

 از كتاب 302صفحة  (].كرد خود حضرت رسول در نهايت قناعت زندگي مي[

  ) سال23

كرد واز كرم و شجاعت خود در قرآن هرگز  محمد هيچگاه خودستايي نمي[
  )112صفحة  (]سخن نگفته

راست است، دالئل صدق و صراحت و امانت رسول در آيات قرآني زياد [
صفحة . (]هاي بشري نداشته است حضرت محمد پرواي اعتراف به ضعف. است

220(  

 اين است كه ء طبق تفسير جاللين سورة نسا108 تا 105شأن نزول آيات [
صاحب زره آن را . زرهي دزديد و نزد جهودي مخفي ساخت»  بن أبيرقطعمة«

كه مظنون بدين كار خالف بود سوگند خورد كه دزدي » مةطع«كشف كرد و 
سپس يك تن يهودي را متّهم كرد و . كار او نبوده و بدين كار دست نزده است

 البته به خيال اينكه –كه او را تبرئه كند كسانش داوري نزد پيغمبر بردند 
 ًحاكي  اما آيات مزبور كامالً–محمد در قبال يهودي از او حمايت خواهد كرد 

_________________________________________________________________________ 

  !.»بگمان و خيال، مردم را بگير و به تهمت آنان را بكش«: يعني  -1
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 است كه پيغمبر چنين نكرده و در اين مقام، اجراء عدالت را بر جانبداري از نا
  )179 و 178صفحة . (]حق ترجيح داده است

زرگوار پيغمبر كه ارزش انسانها را به برخالف روش انساني و ب) ويهاماُ[(
 ملل اسالمي و خواستند عرب را بر ساير درستي و تقوي متّكي ساخته بود، مي

  )310صفحة . (]ميه را بر ساير طوائف عرب، تفوق، دهنداز ميان عرب، بني أ

هاي مختلف  باليد و حتّي تيره مي قبل از اسالم، عرب به قبيله و نسب خود[
در اين مفاخره پاي مكارم و فضائل هم در ميان . كردند اخر ميبر يكديگر تف

آمد، برتري در زور، در كشتن، غارت و حتّي در تجاوز به ناموس ديگران  نمي
تعاليم اسالمي اين اصل را منكر شده و وجه امتياز اشخاص بر ايمان و . بود

 پس از پانزده سال( هجري 25تا سال   اصلنتقوي قرارگرفت ولي متدسفانه اي

  )292صفحة . (] بيشتر دوام نيافت)وفات پيامبر

بن عبداهللا، پس از آن روشِ ابوبكر، عمر و علي دنبال  محمد اگر اسالم[
  )294صفحة  (].شدند شد هرگز شعوبيه پيدا نمي مي

پرستان دانست يا بايد آن را از  آيا چنين سياست و تدبيري را بايد از نوع سياستِ دنيا
رنگهاي آنان جدا شمرد؟ و آيا اين طرز حكومت با امر نبوت مغايرت و افسونها و ني

ناسازگاري دارد يا با آن برخورد و منافات ندارد؟ گمان ندارم هيچ منصفي در درستي 
با وجود اين براي . دسياست نبوي و سازگاري روش مزبور با مقام نبوت ترديد روا دار

شكني  پيمان«گاه  هيچ�رفتار سياسي پيامبرتوضيح بيشتر بايد خاطرنشان سازم كه در 
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هاي قرآن كه در شكوه  در بازپسين سوره راه نيافت چنانكه» به هنگام دستيابي به قدرت
  : فرمايد  پيروزيِ پيامبر آمده به حفظ پيمان با مشركان سفارش شده است و مي
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ايد و سپس بر شما هيچ نقصاني  مگر كساني از مشركان كه با آنها پيمان بسته«

و با هيچكس بر ضد شما همپشتي ) كشتندكسي از شما را ن(اند  وارد نياورده
اند تمام كنيد، همانا  ننمودند، در اين صورت پيمانشان را تا زماني كه مقرّر داشته

  .»دارد كه خدا پرهيزكاران را دوست مي
  : فرمايد  و باز مي
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مگر كساني كه نزد مسجد حرام با ايشان عهد بستيد كه تا وقتي براي شما در «

پيمان خود پايداري نشان دادند شما نيز براي آنها پايداري نشان دهيد همانا خدا 
  .»دارد پرهيزكاران را دوست مي

  :  گزارش كرده است كه گفت أبي رافعبل در مسند خويش از احمد بن حن

»برَني قُثَعبِي النَّلَ إِيشلَ فَِّ����يمأَا ربِ النَّيتيقَ وي اإلِلبِ في قَعقُ، فَسالميا لت 
ررجِ الأَ اهللاِولَسخَي الأَنّإِ : قالَ! ميهِلَ إِعبِيس هدِالعحبِالأَ وسرُ البم يهِلَع إِرجِ اد
  )8، ص 6مسند احمد، ج . (»عارجِ فَ اآلنَذي فيهِ الَّكلبِ في قَكانَ نإِفَ
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اسالم در ) نورِ( فرستادند، چون پيامبر را ديدم �قريش مرا به سوي پيامبر«: يعني 
من پيمان را : پيامبر فرمود ! گردم خدا به نزد قريشيان بازنمي دلم افتاد و گفتم اي رسول

و مأموريت (دارم ولي تو به جانب قريش برگرد  رسانها را نگاه نمي  مكنم و پيا خوار نمي
آنگاه اگر در دلت همان ايماني كه اكنون راه يافته، باقي بود به سوي ما ) خود را اداء كن

  !.»بازگرد
آري، پيامبر عزيز اسالم نخواست تا پيك قريش با پيوستن به آئين او، پيمانِ دشمن 

داد دوستان   رحمت را به جايي رسانيد كه گاهي اجازه نميرابشكند و حتّي انصاف و
به تنگي افكنند چنانكه ابن هشام در  وي، بر دشمنانش سختگيري روا دارند و آنان را

  : ورده است سيرة خود آ

بازگشت و قوم خود را از » ةمامي« اسالم را پذيرفت به ثالة بن أُمامثُهنگامي كه 

 �قريشيان با وجود آن همه آزارها كه به پيامبر. ند منع نموداينكه كااليي به مكّه فرست
ابن هشام ! اي به حضور وي نوشتند و از اين كار شكوه نمودند رسانده بودند نامه

  : نويسد  مي

، ص 2سيرة ابن هشام، ج . (»مل الحينَ بم وهينَ بيلِّخَن ي أَِ���� اهللاولُس ربتَكَفَ«

639(  
  !.»ه نوشت كه مانع از حمل كاال به سوي قريش نشودمامه ثُ ب�رسول خدا«: يعني 

روزي ! شناخت گذاشت و شريف و وضيع نمي پيامبر در اجراي عدالت استثناء نمي
 فرمود تا آن زن �سرقت كرد، رسول خدا) كه قبيلة مهمي بود(مخزوم  زني از قبيلة بني

 بود به  �ه محبوب رسول خدا را كيد بن زةسامأُبرخي از مسمالنان . را سياست كنند

 دِدون ح مِد في حعشفَتَأَ«: ه فرمود سامشفاعت نزد وي فرستادند، پيامبر بزرگوار به اُ
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كني؟ سپس برخاست و براي مردم  ؟ آيا در قانوني از كيفرهاي خداوند، شفاعت مي»اهللاِ

  : سخن گفت كه 

 ريف الشَّم فيهِقَرَذا سوا إِم كانُهنَّم إِكُلِبن قَ مِذينَ الَّكلَما هنَّ إِاسا النّهيأَ«
اج الجامع لألصول في التّ. (»...د الحيهِلَوا عقام أَعيف الضَّم فيهِقَرَذا س إِ ووهكُرَتَ

  )37، ص 3سول، ج احاديث الرّ
پيشينيان شما به راه هالكت رفتند زيرا كه چون شريفي در ! هان اي مردم«: يعني 
نمود، كيفرش  گذاشتند و همين كه ضعيفي دزدي مي كرد او را وا مي  دزدي ميميانشان

  !.»...دادند مي
رفتار » مماشات و مداهنه« حاضر نبود به روش سياستمدارانِ دنياپرست به �پيامبر

كند و براي جلب نظر مردم، كمترين تغييري در احكام وحي بدهد چنانكه در قرآن 
  : مجيد آمده است 
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مرا نسزد كه قرآن را به دلخواه خود تغيير دهم جز آنچه به من وحي : بگو «

كنم، من اگر خداوندم را نافرماني كنم از عذاب   پيروي نميشود چيزي را مي
  .»روزي بزرگ بيم دارم

 چون خاستند اسالم را بپذيرند، قيفثَقبيلة : نويسد  طبري در تاريخش مي

را سه سال بر جاي گذارد و آن را ) قيف ثَتِب (الت �درخواست كردند تا پيامبر اكرم

يرفت تا آنجا كه خواستند رسول خدا يك ماه الت پيامبر اين خواهش را نپذ! ويران نكند
  .پيامبر اين پيشنهاد را نيز قبول نكرد! را بر جاي گذارد
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هاي خود را بدست  دار و اجازت ده تا بت بار ديگر گفتند كه ما را از نماز معاف
  : پيامبر فرمود ! خودمان بشكنيم

 دينٍ  فييرَالخَ، فَلوةُا الصم أَ، ونهم مِعفيكُنَسم فَيديكُأَم بِكُوثانِ أَسرُا كَمأَ«
99، ص 3تاريخ طبري، ج . (» فيهِلوةَالص(  

اما شكستن بتهاي خودتان را بدستتان به شما واگذار خواهيم كرد ولي دربارة «: يعني 
  !.»نماز، ديني كه نماز نداشته باشد خيري در آن نيست

ساخت و  ا را دگرگونه نميبا وجود اين در مواردي كه صلح و سازش، احكام خد

ويل داد و به قول   نرمش بسيار از خود نشان مي�شد، پيامبر ماية ظلم به كسي نمي
ن تنوراددانست كه چگونه  وي سياستمداري دقيق بود و مي«:  در تاريخ تمد

  1.»جنگ را به طريق صلح پايان بايد داد
 به طوريكه مورخان شود گواه روشنِ اين سخن در همان صلح حديبيه مالحظه مي

 حمنِ الرَّ اهللاِسمِبِ« فرمود تا آنرا با �اند هنگام نوشتن صلحنامه، رسول خدا آورده
 كه از سوي مشركان به نمايندگي آمده بود مروع يل بنهس آغاز كنند، »حيمالرَّ

 كسمِابِ«:  سخن، جملة نشناسيم و به جاي اي را نمي» رحمن«ما : اعتراض نمود كه 
  .بايد نوشته شود كه در دوران جاهليت چنان مرسوم بود» به نام تو خدايا= مهاللّ

  وحمنُ الرَّووا ه قالُ وكن ذلِ مِونَمسملِ المضاقَفَ«: نويسد  واقدي در اينجا مي
  )610، ص 1المغازي، ج . (»حمنا الرَّلّ إِبكتَوا النَقالُ

_________________________________________________________________________ 

  .29تاريخ تمدن، بخش مربوط به اسالم، صفحه  -1
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ن است و  گفتند كه خداي تعالي، رحمشدند ومسلمانان از اين سخن تنگدل «: يعني 
  !.»نويسيم ما جز نام رحمن چيزي نمي

كرد و تعصب   پافشاري مي»مه اللّكاسمِبِ«از آن سو، نمايندة مشركان بر نوشتن 

ب كتُأُ« : بود فرمود �عليپيامبر به كاتب خود كه در آن هنگام . داد نشان مي
هر » رحمن« و 1»اهللا«چرا كه ! » را بنويسمه اللّكاسمِهمان بِ«: يعني ! »مه اللّكسمِابِ

انديشي در اين باره درست نيست و  و جمود وخشك شوند دو از نامهاي الهي شمرده مي
  : به قول قرآن مجيد 
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  )110 : اسراء(  
بگو خدا را بخوانيد يا رحمن را بخوانيد، هر يك را كه بخوانيد نامهاي نيكوتر «

  .»از آن او است
  :  فرمود بنويس � به علي�باز چون نوبت به نگارشِ نام پيامبر رسيد، رسول اكرم

»لَا اصطَهذا محيهِلَ عر آن  اين قراردادِ صلحي است كه فرستادة خدا»... اهللاِولُس 

مرو اعتراض نمود كه اگر ما تو را فرستادة خدا يل بن عهدر اينجا دوباره س... را بسته 
  !دانستيم به پيكارت نمي آمديم، بايد نام خود و پدرت را بنويسي مي

  :نويسد  واقدي مي

  وصوات األَتِعفَي ارتَتّولي ح األُنَ مِدشَ أَي هِةًجنها ضَ مِونَمسلِ المجضَفَ«
صحابِن أَ مِجالٌ رِقامر اهللاِولِس ����كتُالنَ : ونَولُقُ يالّ إِبم حمدر اهللاولُس « .
  )611 و 610، ص 1المغازي، ج (

_________________________________________________________________________ 

  .رود است و ميمِ مشدد در آخر كلمه، به جاي حرف ندا در آغاز آن بكار مي» يااهللا«اللّهم به معناي  -1
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تر شد تا صداها باال گرفت و گروهي  همهمة مسلمانان از بار نخستين سخت«: يعني 
  !.»نويسيم اهللا چيزي نمياز ياران پيامبر از جاي برخاستند و گفتند كه جز محمد رسول 

  بنُدمحا منَأَ«:  با اشاره، همه را به خاموشي فرمان داد و گفت �پيامبر اكرم
د، پسر عبداهللا هستم همين را بنويس! »باكتُ فَاهللاِبدِعاش  ابن كثير در سيره! من محم

 دمحب مكتُوني، أُمبتُذَّن كَ إِ واهللاِ ولُسي رنّ إِاهللاِو«:  چنين فرمود �آورده كه پيامبر
سوگند به خدا كه من فرستادة «: يعني ). 333، ص 3سيرة ابن كثير، ج  (»اهللاِبدِ عبنُ

  !.»محمد بن عبداهللا: خدا هستم هر چند شما مرا تكذيب كنيد، بنويس 
همين صلح حديبيه كه مسلمانان را ناخشنود كرده بود، چندي نگذشت كه ماية 

كسي هاي حساس، تحت تأثير  ديد و از داشتن پيامبري كه در آن لحظهسرافرازي آنان گر
كردند و  قرار نگرفت و با درايت و بردباري، كار صلح را به پايان رسانيد افتخار مي

ستودند  او را كه با صداقت و حسن نيت همراه بود مي گيري هوشمندي و قدرت تصميم

  : نويسد   ميهافَكر بن أبي قُحوببأَواقدي از قول 

 رَص قَذٍئِوم ياس النّنَّلكِ وةِييبِدالح تحِن فَ مِمعظَ أَسالمِي اإلِ فِتح فَما كانَ«
رأيهم عا كانَمينَ بم حدٍمو ر هِبالعِ و باد يونَلُعجتَاهللاُ و باركتَ و عالي اليلُعج 
 في وٍرم ع بنِيلِهلي س إِرتظَد نَقَلَ.  اهللاُرادا أَ مورم األُغَبلُتَ يتّ حبادِ العِةِلَجعلِ

حعِماً قائِهِج ندالم رِنحرِّقَ يإِب لي راهللاولِس ����دنَ بهو ر اهللاِولُس ����ي ها بِرُنحهِدِي 
ود ا اعفَاقَلّلح قَلَحر أسهإِرُنظُ أَ و لي سيلٍههِعرِن شَ مِطُلقُ يأَ وراهضَ يعهلي  ع
يهِينَعإِرُذكُ أَ و باءأَه رَّقِن يي ومالح يبِدأَ بِةِيكتُن يحيمِ الرَّحمنِ الرَّ اهللاِسمِ بِبو  
ي أَبأيكتُن ينَّ أَبم حداٌمر فَ اهللاِولُس مِحالَّ اهللاَدت ذي هسالمِإلِ لِداهو لَ صوات 
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المغازي، ج . (»ةِكَلَ الهنَ مِهِنا بِذَنقَ أَ وهِبِ داناذي ه الَّةِحملرَّ ايبِلي نَ عةُكاتُرَ ب واهللاِ

  )610، ص 1
هيچ فتحي در اسالم بزرگتر از فتح حديبيه نبود ولي انديشة مردم در آن روز «: يعني 

رسيد و بندگان خدا در كارها شتاب  بدانچه ميان محمد و خدايش گذشت، نمي
كند تا كارها بدانجا كه  ارك و تعالي مانند ايشان شتاب نميورزند اما خداوند تب مي

هنگامي كه سهيل بن عمرو درمراسم حج شركت ) داع الوِهجدرح(من . خواسته برسد
 برد و �كرده و نزديك قربانگاه ايستاده بود، بدو نگريستم كه شترش را نزد رسول خدا

فراخواند تا موي سرش را بسترد و به با دست خود آن را قرباني كرد و سلماني را  پيامبر
و ! نهد اي از موي پيامبر را برگرفته و بر چشمانش مي كردم و ديدم كه پاره سهيل نگاه مي

را بنويسد ) حيمحمن الرّبسم اهللا الرّ(بياد آوردم كه در روزحديبيه از قبول آنكه 
پس خدا را سپاس ! تامتناع داش)  اهللاسولُ ردمحم( از نوشتن  وورزيد خودداري مي

گزاردم كه او را به اسالم هدايت كرد و درودها و بركات خدا بر پيامبرِ رحمت باد كه ما 
  .»را به وسيلة او راهنمايي كرد و از هالكت نجات بخشيد

اي از روش سياسي پيامبر بود كه در خالل آن هرگز از حقّ و عدالت  اين گوشه
شد و در عين حال، چنان آگاهانه و  دا نميگرفت و از كرامت و تقوي ج فاصله نمي

داشت كه به توفيق خدا توانست برهمة مشكالت فائق آيد و به  هوشمندانه گام برمي

 – رانتويل دو –اي كه امرو مورخ امريكايي  پيروزي شكوهمندي نائل شود به گونه

  : نويسد  دربارة وي مي

بسنجيم بايد بگوييم اگر بزرگي را به ميزان اثر مرد بزرگ در مردمان «
تاريخ تمدن، بخش مربوط به اسالم، ص . (»محمد از بزرگترين بزرگان تاريخ است

36(  
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  انگيزة جنگ خيبر

 را در جنگ با يهوديان خيبر تحقيق كنيم و پيش از اينكار، � انگيزة پيامبراينك بايد
وي . ن بپردازيمنويس جديد را در اين زمينه منعكس سازيم و به نقد آ سيرهالزمست نظر 

  : نويسد  چنين مي
در جنگ . اگر درگيري با قريش امري مشكوك باشد، هجوم به خيبر چنين نيست[

يا نفوذ (!!) با قريش ممكن است بسياري از مهاجران بواسطة قرابت با اعراب قريش
ولي هجوم به آخرين سنگر يهود چنين نيست (!!) قريش در آنها در جنگ تهاون ورزند

پس از ) پيامبر(از اين رو ...  كه غنائم فراوان نيز به آنها وعده داده شد استمخصوصاً 
صلح حديبيه به سرعت به مدينه بازگشت و بيش از پانزده روز براي بسيج جنگ در 

ترسيد اختالف نظرِ مسلمانان دربارة صلح حديبيه به مشاجره  زيرا مي(!!) مدينه نماند
هاي فراوان خيبر مسلمانان را كامالً به خود   غنيمتيافتن به بخصوص كه دست(!) انجامد

 و 172صفحة ](!!). (مشغول كرد و اثر مماشات و تسليم در مقابل قريش را از بين برد
173(  

و سهوي شده !  سال در اين عبارت از چند جهت دچار خطاهاي عمدي23نويسندة 
دادن مسلمانان در نبرد  خواهد بگويد كه انگيزة شركت نگار مي به طور كلّي سيره. است

! آوردن غنائم فراوان كردن صلح حديبيه و ديگري بدست خيبر دو چيز بود، يكي فراموش
 را منعكس سازد �پيامبر ، موهوم است و بيش از آنكه تصميماينكه اين هر دو انگيزه با

يد در مورد انگيزة نخستين با! گذارد روحية سياستمدارانة خود نويسنده را به نمايش مي

ا نّإِ( فتحگفت كه در بازگشت از حديبيه همانگونه كه پيش از اين ياد كرديم، سورة 

را بر عمر بن خطّاب و  نازل شد و رسول اكرم آن � بر پيامبر...)بيناً متحاً فَكحنالَتَفَ
 فتح نبر دلشاد شدند و ايو چنانكه در كتب تاريخي آمده ياران پيام دنديگر صحابه خوا
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 »ونمسلِ المهأَنَّ هبريلُ جِهأَنَّا هملَفَ«: ريك گفتند و به قول واقدي را به وي تب
همينكه پيك وحي به پيامبر تبريك گفت، مسلمانان «: يعني ) 618، ص 1المغازي، ج (

 كمترين اعتراضي در مدينه نسبت به صلح �و از ياران رسول. »نيز به وي تبريك گفتند
 باره گفته از قبيل تخيالت نراين، آنچه نويسنده در ايبناب. حديبيه گزارش نشده است

آيد و كوچكترين مدرك و گواهي در تاريخ ندارد و بويژه كه  به شمار مي! پاي منقل
و بيش از پانزده [گفتار او مبني بر آنكه پيامبر در هجوم به خيبر شتاب فراوان داشت 

 تاريخي است و هيچ اضحِاز اغالط و]! روز براي بسيج جنگ خيبر در مدينه نماند
  .شود سندي در كتب سيره و سنن و مغازي براي آن ديده نمي

  : نويسد  واقدي در كتاب مغازي مي

 قامأَ فَت سِةِنَ سمام تَةِجالحِ ي في ذِةِييبِد الحنَ مِةَدينَ المِ���� اهللاولُس رمدِقَ«
 اللِهِ لِجرَ خَقالُ ي وعٍ سبةِنَس رٍفَ في صجرَ خَ ومرَّح الم وةِجالحِ ي ذِةَيقِ بةدينَالمبِ
األَبيعِر لي خَ إِلِو634، ص 2المغازي، ج . (»رَيب(  

ة سال ششم هجرت از حديبيه به مدينه وارد شد ه ذيحج در ما�رسول خدا«: يعني 
 و –م هجري و بقية ذيحجه و تمام محرّم را در مدينه بسر برد و در ماه صفر از سال هفت

ابن اسحق و طبري نيز . »األول از مدينه به آهنگ خيبر بيرون آمد  ربيعهبقولي در آغاز ما
سيرة ابن . (اند كه پيامبر تمام ذيحجه و بخشي از محرّم را در مدينه اقامت گزايد نوشته

  )9، ص 3 و تاريخ طبري، ج 328، ص 2هشام، ج 
  : نويسد  تر دانسته و مي ه طوالنيدينمدر  ابن سعد، زمان درنگ رسول خدا را

. »هرِهاجِ منَ مِبعٍس ةَنَولي سي األُمادِ في جرَيب خَ���� اهللاِولِس رةُزو غَمثُ«
  )77، ص 2طبقات، ج (
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مادي اول از سال هفتم  در خيبر در خالل ماه ج�سپس جنگ رسول خدا«: يعني 
  .»هجرت رخ داد

يك يك ماه و نيم و حداكثر حدود پنج ماه پس از  نزداقلّ حد�بنابراين پيامبر اكرم
صلح حديبيه، به سوي خيبر حركت كرد و كمترين مدركي وجود ندارد كه نشان دهد 

بنابر نوشتة مورخان، مدت ! آري. پيامبر مدت پانزده روز در مدينه اقامت گزيده است

 قامأَ«: سد نوي  روز بود چنانكه واقدي مي15 در حديبيه نزديك �مكث رسول خدا
ربِِ���� اهللاولُس الحيبِدبِةِي ةَضعرَشَ عتي را كه پيامبر در !  و نويسندة محقّق»1وماً يمد

تا نشان دهد كه !  نهاده استمدينه درنگ كرده به جاي زمانِ اقامتِ وي در حديبيه

يه پيامبر در حركت به سوي خيبر شتاب ورزيده مبادا اختالف يارانش دربارة صلح حديب
 براي بسيج جنگ خيبر در زبيش از پانزده رو: [نويسد  چنانكه مي! به جاي باريك بكشد
نظر مسلمانان دربارة صلح حديبيه به مشاجره   ترسيد اختالف مدينه نماند زيرا مي

  ]!.انجامد
با آنكه مسلمانان درصدر اسالم، سخت به وحي الهي ايمان داشتند و با نزول سورة 

 شدند كه صلح حديبيه به فرمان خدا صورت پذيرفته وبا مصلحت فتح كامالً مطمئن
ايشان مقرون بوده است، بنابراين، آرام و راضي و قانع گشتند و شگفت آنكه خود 

  : نويسد  نگار بدين امر اذعان دارد و مي سيره
نشيني و تسليم به  عقب» انا فتحنالك فتحا مبينا«ردن سورة فتح  ك اين محمد با نازل[
كنند و حتّي ابوبكر با  و همه نيز قبول مي. نامد را پيروزي درخشان مي(!!) ور قريشدست

]!. كند نشاند و او را متقاعد مي وقار و پختگي ذاتي، خشم و نارضائي عمر را فرو مي
  )172صفحة (

_________________________________________________________________________ 

  )616، ص 1المغازي، ج . (ت ده روز و اندي اقامت كرد در حديبيه مد�رسول خدا -1
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نويسد و در هر گام، خود  يابد كه چه مي گويي هيچ در نمي! راستي كه نويسندة گيج
  !.افكند گويي مي ضرا به دام تناق
» بدست آوردن غنائم«: نويس جديد   دوم پيامبر از غزوة خيبر بگمان سيرهاما انگيزة
اند كه رسول  كه با نص تاريخ منافات دارد زيرا مورخان به صراحت نوشته! بوده است

تا كساني كه به طمع غنائم، آهنگ همراهي با او را دارند، در اين   اجازه نداد�اكرم
  .شركت كنندجنگ 

  : نويسد  واقدي مي

»أَو رَمر أَ���� اهللاولُس صحابالتَ بِههفَ زوِلغَ لِؤِيهجِم مونَدتَ و لَّجمِب هِولِن ح 
ونَغزُيم عهو جاء هونَفُلَّخَ المي أَونَريد خرُن يجوا معهر الغَجاء خرُوا نَقالُ فَةِنيمج 
معك !فُلَّخَا تَود كانُ قَووا عفي غَنه ةِزوالح يبِدةِيأَ و بِالنَّوا بِفُرجي����و  
  وكاًد و وعاماً طَ الحجازِيفها رِنَّ إِرَيبلي خَ إِكع مجخرُنَ: وا قالُ فَمينَسلِالمبِ
! ال فَةُنيما الغَمأَ فَهادِي الجِ فِبينَراغِالّ ي إِعِوا مجخرُ التَ���� اهللاِولُس رقالَفَ! مواالًأَ
وب ثَعال: نادي  فَياًنادِ م خرُينَّجم راغِالّنا إِع أَ فَهادِي الجِ فِبا الغَمال فَةُنيم« .!

  )434، ص 2مغازي واقدي، ج (
ود خ پيش از حركت به ياران خويش فرمان داد تا براي جنگ، �رسول خدا«: يعني 

پيرامون  جديت نشان دادند و همچنين پيامبر از اعراب را آماده كنند و آنان نيز در اينباره
كساني كه از شركت در حديبيه . مدينه خواست تا در اين نبرد با وي همراهي كنند

ما به همراه تو از مدينه : سرباز زده بودند، به اميد غنيمت نزد پيامبر آمدند و گفتند 
 در حديبيه خودداري �خدادر حالي كه قبالً از همراهي با رسول ! آييم بيرون مي

 اين افراد آمدند و به رسول! نمودند پراكني مي ورزيدند و دربارة پيامبر و مسلمين شايعه
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به خيبر خواهيم آمد، خيبر به لحاظ خوراك و گوشت و روغن و  گفتند كه ما با توخدا 
  : پيامبر فرمود ! ترين بخش حجاز است اموال، پرمايه

يد بيرون آييد اما اگر آهنگ غنيمت داريد حركت با ما جز به قصد جهاد نبا
  .نكنيد

  : و كسي را فرستاد تا ندا در دهد 

جز كساني كه تمايل به جهاد دارند هيچ كس حق ندارد با ما بيرون آيد و 
  .»آنانكه قصد غنيمت دارند حركت نكنند

  : نويسد  ابن سعد نيز در كتاب طبقات همين مفاد و مضمون را آورده و مي

 هع مونَغزُ يهلَون ح مبلَّج تَر ويب خَةِزوغَ لِؤِيهالتَّ بِهصحاب أَِ���� اهللاولُسر رَمأَ«
  )77، ص 2طبقات ابن سعد، ج . (»هادِي الجِ فِب راغِالّا إِنّ عنَّجخرُالي : قالَفَ

سازند و  يارانش را فرمان داد تا براي غزوة خيبر خود را آماده �رسول خدا«: يعني 

ز ج: و فرمود  از اعراب پيرامون مدينه نيز خواست تا در اين غزوه او را همراهي كنند
  .» هيچكس با ما بيرون نيايدكساني كه تمايل به جهاد دارند

شود پيامبر بزرگوار اسالم، مردم آزمند را كه چشم طمع به  چنانكه مالحظه مي
اشت و قرآن كريم نيز روحيه اين غنيمت دوخته بودند از شركت در غزوة خيبر بازد

  : بيني كرده و در همان سورة فتح خبر داده بود كه  آزمندان را قبالً پيش
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�� ��ωωωω ÎÎ ÎÎ)))) WW WWξξξξ‹‹‹‹ ÎÎ ÎÎ==== ss ss%%%% �  ) 15 :فتح(  
چون درآينده به سوي غنائم رهسپار شويد ) اي پيامبر و اي مجاهدان راه خدا(«

اجازه دهيد :  شما خواهند گفت كه به) از حديبيه(تا آنها را برگيريد، بازماندگان 
بگو هرگز ! تغيير دهند  را خواهند دستور خدا آنها مي. ما نيز در پي شما بياييم

خواهند گفت كه . در پي ما نخواهيد آمد، خداوند از پيش چنين گفته است
فهمند  اندك، چيزي نمي چنين نيست، ولي اينان جز! برند ايشان بر ما رشك مي

  .»)ن نبوده ولي جنگ به سوداي غنيمت نادرست استكه رشك در ميا(
كرد  بسيج نمي» طمع دستيابي به غنائم جنگ«هرگز پيامبر اسالم مردم را به بنابراين 

شود و عبادت بايد از  ميشمرده » اتدعبا«در اسالم يكي از مهمترين » جهاد«چرا كه 

. ل به مال و منالنگ وصوسر اخالص و براي تقرّب به خداوند صورت پذيرد نه به آه
آوردن غنيمت از لوازم پيروزي بوده و قرآن مجيد به مجاهدان راه خدا وعده  بدستآري 

يابند نه  داده كه با شكست دشمن در ميدان جنگ، به طور ضمني به غنائمي نيز دست مي
  !آنكه غنيمت، انگيزة اصلي و هدف جهاد ايشان باشد

شمن، چنان شيفتة وحي و اهداف معنوي اساساً پيامبر اسالم به تصديق دوست و د
اي نداشت و بزرگان صحابه نيز از استغناي  خويش بود كه امور مالي در نظرش جلوه

 سال بدين معنا 23اي وافر داشتند چنانكه خود نويسندة  طبع و قناعت در زندگي بهره
  : نويسد  اعتراف و اذعان داشته و مي

به تبعيت از حضرت ... كرد ميخود حضرت رسول در نهايت قناعت زندگي [
كردند و حرص مال بر هيچيك  رسول، صحابة كبار در قناعت زندگي مي

  )302صفحة (...]. مستولي نشد
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بنابراين، چشمداشت به غنيمت و آزمندي و حرص بر آن، اگر هم وجود داشت در 
گان بريا بزرنشينان و منافقان مدينه بود، نه در روح مطهر و عظيم پيام دل برخي از حاشيه

  : نويسد  مي» خندق«صحابه، چنانكه واقدي در ماجراي غزوة 

داشت و به جاي ديگر  ن روز را زنبيل، خاك وسنگ را از جايي برمي در آ�پيامبر«
  : سرود كه   در آن حال، اين بيت را مي� و پيامبرنخواند ريخت و يارانش رجز مي مي

  يبرَ خَمالُ الحِمالُهذا الحِ
  

  1رطه أَنا وبررُّبهذا أَ  
  

  )446، ص 1المغازي، ج (
خداوندا ! خيبر) خرما و مويز(ماية بركت است نه بار ) خاك و سنگ(اين بار «: يعني 

  .»تراست اين نيكوتر و پاكيزه
 و بزرگان صحابه، ارزش خاك و سنگي كه در راه خدا �آري، به نظر رسول اكرم

نگاران  ك به مراتب بيشتر بوده تا سيرههاي يهوديان خيبر و فد حمل شود از ميوه
  !سياستمدار در اين قرن چه نظري داشته باشند

ايم و بيش از اين به  ما دربارة غنيمت و حدود اهميت آن پيش از اين نيز سخن گفته
  2.پردازيم تفصيل نمي

_________________________________________________________________________ 

:  از مغازي به چاپ رسانده به صورت مارسدن جونزاي كه خاورشناس شهير،  بيت مزبور در نسخه -1
ضبط شده است ولي صحيح و مناسب همان است كه ما در متن آورديم » ...هذا الجمال الجمال خيبر«

 بيت مزبور را انشاد �اند كه رسول خدا مده، ضمناً گفتهآ) 225، ص 2ج (چنانكه در سيره حلبي 
كرد كه  يعني شعر، از صحابه بوده و پيامبر آنرا پسنديده و برسم تأييد، بازخواني مي! نموده نه انشاء مي

$$$$ �: پيامبر از شاعران نبود  tt ttΒΒΒΒ uu uuρρρρ çç ççµµµµ≈≈≈≈ oo ooΨΨΨΨ ôô ôôϑϑϑϑ ¯¯ ¯¯==== tt ttææææ tt tt���� ÷÷ ÷÷èèèè ÏÏ ÏÏ ee ee±±±±9999 $$ $$#### $$$$ tt ttΒΒΒΒ uu uuρρρρ  ÈÈ ÈÈöööö tt tt7777 .. ..⊥⊥⊥⊥ tt ttƒƒƒƒ ÿÿ ÿÿ………… ãã ãã&&&& ss ss!!!! 44   ).69: يس  (� 44
  .آورديم نگاه كنيد! »جنگ در راه خدا نه براي غنيمت«: كه در همينكتاب تحت عنوان به گفتاري  -2
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در : [گويد  رسيم كه نويسنده مي از اين دو انگيزة موهوم كه بگذريم بدين ادعا مي
يا (!!)  با قريش ممكن است بسياري از مهاجران بواسطة قرابت با اعراب قريشجنگ

نفوذ قريش در آنها در جنگ تهاون ورزند ولي هجوم به آخرين سنگر يهود چنين 
نگار از احوال مسلمانانِ نخستين، آشكارا داللت  آشنايي سيره اين گفتار بر نا! »نيست

چنانكه » بدر«زيرا كه در غزوة ! نمايد اثبات ميكند و يا تجاهل وي را در اين باره  مي

به سختي درهم شكستند و با  دانيم مهاجران مكّه با قريش رويارو شدند و آنان را مي
وجود آنكه تعداد مسلمانان به مراتب كمتر از قريشيان بود، نه مهاجران و نه انصار تهاون 

  .در پيكار نشان ندادند
شد، جنگ   حقّ و باطل و ايمان و كفر شمرده مياساساً جنگ بدر درعين آنكه جنگ

 عقيل در صف مسلمانان جاي داشت و برادرش �عليچنانكه ! خويشاوندان نيز بود

 در لشكر كفر اسعبجنگيد و برادرش   در سپاه مسلمين ميحمزه. در دستة مشركان بود

وفل بن نَكرد و برادرش   در زمرة اهل ايمان نبرد مي بن حارثيدةبع. قرار داشت
رزميد و   در لشكر اسالم ميةتببن عة يفَذَأبي ح. شد  از گروه كافران شمرده ميحارث

 مأثور �علياز همين رو از ... جنگيد  در صف مشركان ميةبيع بن رةتبعپدرش 

  :است كه فرمود 

»نّد كُقَلَوا معر لُقتُ نَ���� اهللاِولِسنا آباء أَوبناءخوانَ إِنا وأَ نا وعمامنا، ما ينا زيد
  )56البالغه، خطبة   و نهج520وقعه صفين، ص . (»سليماً تَ و إيماناًالّ إِكذلِ

 و پدران و پسران و برادران و عموهاي خويش را  بوديم�داخما با رسول «: يعني 
به ما  كشتيم و اين كار جز ايمان به خدا و تسليم در برابر او چيزي مي) درميدان نبرد(
  !.»افزود ينم
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پس گروهي با اين درجه از ايمان و قدرت روحي، چگونه ممكن بود كه قرابت با 
نگار درست  اگر پندار سيره! قريش را رعايت كنند و در جنگ با ايشان تهاون ورزند؟

نمودند و   مسلمانان هاشمي و قريشي شركت نميد و احزابح بدر و أُبود بايد كه در

در عبارت ! »اعراب قريش«وانگهي، معلوم نشد كه ... دند كر يا شجاعانه پيكار نمي

آمده و به » نشينان باديه«أعراب در لغت عرب، به معناي ! ايست؟ نويس چه صيغه سيره
 كّه بسر مي بردند پس، اعراب قريشن در شهر ماشود اما قريشي ساكنان شهر اطالق نمي

  !زند ر منقل در قرن بيستم سر ميتركيب نادرست و ناهمواري است كه تنها از اُدباي كنا
 سال در اين تعبير، اشاره به برخي از قريشيان 23شايد تصور شود كه نويسندة 

نگار  ولي مگر بقية قريش از تركان زاده شدند كه سيره!  نژاد عرب بودند ازكند كه مي
  !چنين تعبيري رابه ميان آورده است؟
ييم بايد تحقيق كنيم كه انگيزة اصلي كه صرفنظر نما! از اين لغزشهاي درشت و ريز

  پيامبردر جنگ با يهوديان خيبر چه بوده است و فرجام اين جنگ به كجا كشيد؟ 

 دانستيم كه بدليل خيانت اين گروه، نضير يهوديان بنيپيش ازاين در خالل بحث از 

.  شوند دوربر اشتران نهاده و از جوار اوپيامبر فرمان داد تا يهوديان مزبور اموال خود را 

 كوچ كردند و در آنجا مستقر خيبرنضير يكسره به سوي  برخي از رؤسا و اشراف بني

  : نويسند  شدند چنانكه ابن هشام و طبري مي

م نهمِ ن سارمم مِهشرافُ أَكانَفَ مِأي الشَّلَ إِن سارم منه مِ ورَيبلي خَوا إِجرَخَفَ«
 ي بنُي ح ويقِقَي الحبِ أَ ابنِبيعِالرَّ  بنَةَنانَكِ و يقِقَي الحبِ أَ بنَمالّ سرَيبلي خَإِ
 و تاريخ طبري، 191، ص 2سيرة ابن هشام، ج . (»هاهلُم أَه لَوها دانَلُزَا نَملَب فَخطَأَ

  )554، ص 3ج 
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 شام بيرون رفتند و برخي از ايشان رهسپار خيبرنضير از مدينه به سوي  بني«: يعني 

يق، قَم بن أبي حالّس: نضير كه به جانب خيبر رفتند  راف و ثروتمندان بنيشدند و از اش

چون به خيبر فرود آمدند اهل خيبر مطيع . ب بودندخطَي بن أَيبيع و حه بن رنانَو كِ
  .»آنها گشتند

يهوديان نامبرده، خيبر را پايگاهي بر ضد پيامبر قرار دادند و از آنجا با گروهي به 

 را برشوراندند تا به جنگ با مسلمانان قيام كنند، سپس قريشتافتند و ابتدا سوي مكّه ش

فان رفتند و آنان را نيز به جنگ با پيامبر برانگيختند و سرانجام جنگ طَبه جانب غَ

ابن . را به پا ساختند و شهر مدينه را در آستانة خطري هولناك قرار دادند» احزاب«

  : نويسند  هشام و طبري مي

 بِخطَ أَي ابنُي ح ويرِضَ النَّيقِقَي الحبِ أَ بنُمالّس: م نه مِودِه الينَ مِراَفَ نَنَّأَ«
 ارِمبوع أَ ولي الوائِيسِ قَ بنُةُوذَ ه ويرِضَ النَّيقِقَي الحبِ أَ بنُةُنانَكِ ويرِضَالنَّ

 حزابوا األَبزَّ حذينَ الَّمه ل وني وائِن ب مِرٍفَ نَو ضيرِالنَّ  ينِن ب مِرٍفَ في نَليالوائِ
علي ررَ خَ���� اهللاِولِسجدِي قَتّوا حميشٍرَلي قُوا عفَةَكَّ م دعم إِوهربِلي حر ولِس 

  ...هلَأصِستَي نَتّ حيهِلَم عكُع مونُكُنَسا نّوا إِ قالُ وِ����اهللا
 ولِس رربِن ح مِيهِلَم إِوهعما دوا لِطُشَ نَ و1مهرَّ سيشٍرَقُ لِلكوا ذِا قالُملَفَ... 

ووا ي جاءتّود حهن ي مِرُفَ النَّكولئِ أُجرَ خَم ثُها لَدوع اتَّ وكذلِوا لِعمجتَا فَِ����اهللا
م هنَّم أَروهخب أَ و���� اهللاِولِس رربِلي حم إِوهعد فَيالنَيس عن قَ مِفانَطَغَ

_________________________________________________________________________ 

  . آمده است)وام ما قالُهرَّس( در تاريخ طبري، -1
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سونَونُكُيم ع2 و تاريخ طبري، ج 215 و 214، ص 2سيرة ابن هشام، ج ( 1.»م فيهِه ،

  ).566 و 565ص 
 بن ينضير وح يق از قبيلة بنيقَبي حم بن أگروهي از يهوديان مانند سالّ«: يعني 

 با جماعتي از لي،ار وائِملي و أبوعيس وائِه بن قَوذَيق وهقَه بن أبي حنانَخطب و كِأَ
 از مدينه –  برانگيختند� كه احزاب عرب را بر ضد رسول خدا–وائل  ضير و بنينَ بني

بيرون رفته و رهسپار مكّه شدند و به نزد قريش رسيدند و آنان را به جنگ با رسول 
  ...ييم تا او را از ريشه بركنيم فراخواندند و گفتند كه ما به همراه شما�خدا

ريش گفتند، گفتار ايشان قريش را شادمان و چون يهوديان اين سخن را براي ق... 
ساخت و از اينكه با پيامبر پيكار كنند به رغبت افتادند و براي اينكار گرد آمده و آماده 

يالن رهسپار شدند  عيسِفان از قبيلة قَطَشدند سپس همين گروه از يهود بسوي طائفة غَ
دادند كه بر ضد پيامبر  دعوت كردند و بدانان خبر �با رسول خداو آنان را به جنگ 

فان طَطائفة غَ. كنند همرزم ايشان خواهند بود و قريش نيز در اين كار از آنها پيروي مي
  .»نيز با آنان همراه شدند

ن نفوذ كردند و ننموده و به درواز سوي ديگر، يهوديانِ خيانتگر به اين امر اكتفا 

 و با خود همراه كردند و بدين 2ندشكني ساخت را نيز وادار به پيمان هيظَرَني قُبيهود 

سخت به خطر  صورت اهل خيبر نيز در جنگ احزاب شركت نمودند و مدينه را
  .افكندند

ولي آن خطر سهمناك خنثي شد و جنگ قبائل عرب با پيامبر بخواري آنان انجاميد و 
  .اش را كفايت نمود خداوند بنده

_________________________________________________________________________ 

  . آمده است)وأَجمعوا فيهِ،أَجابوهم( در تاريخ طبري، -1
  .221، ص 2سيره ابن هشام، ج  -2
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ايگاه دشمنان شده و هر لحظه بيم از آن پس، پيامبر خدا درصدد بود تا خيبر را كه پ
رفت كه دوباره قبائل عرب را بر ضد او بشوراند تحت نظارت و تصرّف داشته باشد  مي

از اين رو . كردند و اين اقدام، حقّ مشروعي بود كه عقل و دين هر دو آن را تصويب مي
پس از آنكه صلح حديبيه پيش آمد و خيالش از سوي قريش آسوده شد آهنگ خيبر 

  .نمود و آنجا را تصرّف فرمود
 با يهوديان خيبر بود، بدين صورت كه پيامبر خدا �نكتة قابل توجه رفتار رسول خدا

يهوديان در آغاز ! به جاي كشتار ايشان، آنها را ببخشود و پيشنهاداتشان را پذيرفت
 شرط پيشنهاد نمودند كه از خيبر به محلّي ديگر روند و اموال خود را بجاي گذارند به

ن  أَم وهرَيسن ي أَوهلُأَس«: آنكه جانشان از هر گزندي درأمان ماند و به قول ابن هشام 
لَنَحقِي م دِهماءيهوديان خيبر .  اين پيشنهاد را پذيرفت�پيامبر). 337، ص 2ج ( »مه

چون رحمت و لطف پيامبر را مالحظه كردند دوباره پيشنهاد نمودند كه در همانجا 
ت گزينند و بكار كشاورزي ادامه دهند و محصول فراوان خيبر را به مناصفه با اقام

لي م عهحصالَفَ( اين پيشنهاد را نيز قبول كرد �رسول اكرم. مسلمين تقسيم كنند
، 2سيرة ابن هشام، ج . ( بهمين صورت قرارداد بستكديهوديان فَچنانكه با  )صفِالنِّ

  )15، ص 3 و تاريخ طبري، ج 337ص 

 توراترفتاري كه پيامبر اسالم دربارة يهوديان روا داشت در حقيقت از آنچه كه در 

تر بود زيرا بنابر آنچه در سفر تثنيه از تورات  تر و سهل خودشان آمده به مراتب سبك
خوانيم سزاوار بود تا همة جنگجويانِ ايشان به قتل رسند و اموال و همسران و  مي

از اين ! اما آيا خاورشناسان يهودي و نسخه بدلهاي آنان! فرزندانشان طعمة غنيمت شود
  !انصاف برخوردار هستند كه به رحمت و بزرگواري پيامبر اسالم اعتراف كنند؟
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در پي ماجراي خيبر بود كه چهرة مسيحايي پيامبر اسالم به درخشانترين صورت 

زينب بنت ام تجلّي كرد زيرا چنانكه پيش از اين گفتيم زني يهودي از خيبرين بن
پيامبر .  آورد� گوشت گوسپندي را به زهرآلود و برسم هديه براي رسول اكرمالحارث

اي از آن را در دهان نهاد از خيانت زن مزبور آگاه شد ولي به جاي  گرامي همينكه پاره
د و از دم آنكه بدخواهيِ او را مولود توطئة يهوديان بشمرد و گروهي را به محاكمه كش

  )!.تا چه رسيد به ديگران (1زن يهودي را نيز مورد عفو قرار دادند، حتّي آن تيغ بگذرا
شيوة مدبرانه و در عين حال كريمانه  اين! »سياست« سال از 23اگر مقصود نويسندة 

نگار، سياست  ما سيرهشود ا است، آري پيامبر اسالم بزرگترين سياستمدار عالم شمرده مي
داند با اينكه  با نيرنگ و تقلّب و خيانت و قساوت قرين ميو  شمرد  ديگر ميرا از مقولة

  !به زحمت و كرامت وعدالت پيامبر اسالم اذعان دارد
گويد و   در خيبر سخن مي�شگفتا كه از يك سو نويسنده از رفتار نيك رسول اكرم

كه از ريختن خون آنها صرفنظر  يهوديان امان خواستند و پيغمبر رضايت داد: [نويسد  مي
مبدل به جنجگوئي ) محمد: [(گويد  و از سوي ديگر در همين كتاب مي] 2...ودش

  3]!.خواهد ديانت خود را بزور شمشير رواج دهد گذشت كه مي شود سرسخت و بي مي
 بزور شمشير يهوديان را وادار كرد تا اسالم را بپذيرند؟ و آيا فاتح �آيا پيامبر اسالم

گذشت شمرد؟ و يا  يد جنجگويي سرسخت و بيو رحمت با خيبر را با آنهمه گذشت
و به پريشاني آنكه دشمني با اسالم و پيامبرِ پاكش، اين قبيل نويسندگان را بيمار ساخته 

  !گوييهاي مكرّر افكنده است؟ فكر و تناقض

_________________________________________________________________________ 

  .15، ص 3، ج و تاريخ طبري. 338، ص 2سيره ابن هشام، ج  -1
  . سال23 از كتاب 174صفحه  -2
  . سال23 از كتاب 135صفحه  -3
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آري، پيامبر ارجمند اسالم از اينكه يهوديان در جوار او بسر برند و به آرامي زندگي 
اشت از همين رو اجازت فرمود تا يهود خيبر و فدك تحت نظارت اي ند كنند مضايقه

افروزي  ا دسيسه و توطئه و جنگدر سرزمين عربستان بسر برند ولي بدولت اسالم 
كرد و معناي سياست  موافق نبود و در برابر اين امور، با قدرتمندي و هشياري مقابله مي

  .صحيح نيز همين است
  

  سياست و اخالق

 را پنهان نساخته �هشياري و حسن تدبير رسول اكرم!  سال ناگزير23 البته نويسندة
  .نويسد و سياست واالي وي را در اين جهت قبول دارد چنانكه بعنوان نمونه مي

د اگر به استراتژي وي كامالً عمل كرده بودند و محافظين مرتفعات، به حدر جنگ اُ[
پرداختند هرگز آن  نائم نميكردند و به كسب غ طمع غنائم جاي خود را ترك نمي

در جنگ خندق و محاصرة مدينه كه كار . شد شكست فاحش متوجه محاربان اسالم نمي
 قريظه به مهاجمان مكّه، امر ممكن بر مسلمانان دشوار شده بود و خطر پيوستن بني

ترديد دچار شكست قطعي شده و  گرفت مسلمانان بي الوقوع بود و هرگاه صورت مي
رفت، با تدبير و  ي از بين ميدت محمعي به كلي كار تباه شده و نهض قطبه احتمال

 و 175صفحة ...]. (ان انجاميدنشيني مكّي كار گشوده شد و به عقبسياست پيغمبر گره 
176(  

كوشد تا تدابير خردمندانه پيامبر را تحريف كند  ولي غالباً از سر ناداني يا دشمني، مي
ني خود و امثال و  تفسير نمايد كه با سياستهاي شيطااي  گونهبه و يا سياست نبوي را

! ، موافق افتد به اميد آنكه بتواند از اين راه، مقام نبوت را انكار و تخطئه نمايداقرانش
را مطرح ! »ضيرالنّ زدن نخلستان بني آتش«چنانكه در همين فصل، مجدداً ماجراي 
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هدف، وسيله را توجيه «اب شعار ناصو سازد تا نشان دهد كه پيامبر اسالم با مي
  :نويسد  و در اين باره مي! موافقت داشته است» كند مي

 ذاته عملي نكوهيده است چون مستلزم ضير كه في حدالنّ زدن نخلستان بني آتش[
سال در ... بزانو درآوردن حريف بود صورت گرفت و به اعتراضات آنها اعتنائي نشد

شدت حاصرة مسلمانان قرار گرفته بود همين ثقيف كه در م  بنيدهم هجري با موستان
  )177صفحة ...]!. (عمل بكار رفت

ما پيش از اين، به تفصيل دربارة امر مزبور سخن گفتيم و بويژه خاطرنشان ساختيم 
كه قانون عدل و دستور شرع در اين مقام آن است كه آدمي دست به بركندن درختان و 

باشد كه با شكستن يا سوزاندن چند درخت، جنگي از ميان بردن آنها نزند ولي اگر قرار 
د، در اين اي خاموش گرد  يا آتش فتنهف شود و ستمگران از خونريزي باز ايستندمتوقّ

خردي و سفاهت بلكه  شود و ترك آن، بي  ميصورت به حكم دين و خرد ، اينكار الزم
 به � نبوياز اين رو در آثار اسالمي و مĤثر. ستمگري و قساوت شمرده خواهد شد

  : تصريح آمده است كه 

 سجلَ أَ وهِنبِلي ج إِهسجلَأَها فَرِميأَعا بِ ديةًرِ سثَعذا ب إِِ���� اهللاولُس ركانَ«
   :  قالَم، ثُهِدي يينَ بهصحابأَ

ال ، وارودِغ، التَ اهللاِولِس رةِلَّلي مِع و اهللاِبيلِ في س واهللاّ بِ و اهللاّسمِا بِيروسِ
 ياً فانِيخاًوا شَلُقتُتَ  اليها ولَ إِتَضطَرُّوا ن  أَالّ إِةًرَجوا شَعقطَتَ  الو،  ال تُمثِّلُواو، تَغُلُّوا

واً الصبِي1.»ةًأَمرَ لَاا و  
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فرستاد، فرماندة آنان را   چون گروهي را به جنگ مي�رسول خدا«: يعني 
نشاند، سپس به آنها  يارانش را در پيش مي د ودا خواند و در كنار خود جاي مي فرامي

  : گفت  مي
  .بنام خدا، و با توكّل به خدا، و در راه خدا، و بر آئين پيامبر خدا، حركت كنيد

و هيچ درختي را جز ه نكنيد، مكر نكنيد، و خيانت نورزيد، و دشمن را مثلَ
  .»يد، و هيچ پيرمرد فرتوت و كودكي و زني را نكشبناچاري قطع مكنيد

  : خوانيم  ش شده، چنين مير گزا�و نيز در خالل آثاري كه از رسول اكرم

 ةِعالي في خاص تَي اهللاِقوتَ بِهرَم أَةٍيرِلي س عميراً أَثَعذا ب إِ كانََّ����يبِ النَّنَأَ«
   : ه لَ قالَم ثُمةً عاهِصحابِ في أَم، ثُهِفسِنَ

 وا ولُّغُتَ  الا وروغدِتَ  ال واهللاِ بِرَفَن كَوا ملُ، قاتِ اهللاِيلِب في س و اهللاِاسمِوا بِغزُاُ
 غرِقُوهتُ  والخلَوا النَّقُحرِتُ  ال وقٍِ في شاهِتَبتِّالًم  ال وليداًوا ولُقتُ تَ الوا ولُثِّمتُ ال
  1.»...رعاًوا زحرِقُتُ  ال وةًرَثمِ مةًرَج شَ تَطَعوا ال والماءِبِ

 او را به فرستاد به نبرد مي از سوي خود با گروهي  اميري را�چون پيامبر«: عني ي
همراهانش امر  داد، سپس وي را به رعايت تقوي دربارة تقواي شخصي فرمان مي

  : گفت   ميونمود، آنگاه بد مي
به نام خدا و در راه خدا پيكار كنيد، با منكران خدا بجنگيد، مكر نكنيد، وخيانت 

ي را كه براي به نكنيد، و هيچ كودكي را بقتل نرسانيد، وهيچ راهثلَ و دشمن را منورزيد،
  .عبادت به كوه رفته مكشيد

_________________________________________________________________________ 

  .67، ص 21 ازابواب جهاد العدو و جواهر الكالم، ج 15وسائل الشيعة، باب  -1



 خيانت در گزارش تاريخخيانت در گزارش تاريخخيانت در گزارش تاريخخيانت در گزارش تاريخ

 

404404404404

ق مكنيد، و هيچ درخت غرني را آتش مزنيد و آنرا در آب و هيچ خرما ب
  .»...داري را نبريد، و هيچ زراعتي را دچار حريق مسازيد ميوه

 گزارش شده كه به سپاهيان خود �ل اكرم در آثار كهن مسلمين از رسوباز ،و 
  :فرمود  مي

،   اهللاِدنم جنتُ، أَ  اهللاِولِس رةِلَّلي مِ ع و اهللاِبيلِفي س َ واهللاِبِ  و اهللاِسمِ بِإِنطَلِقُوا«
  ...اهللا بِرَفَن كَ مونَلُقاتِتُ

  ويناً عواورغُتَ  الم وكُالَ قِتقُيطيٌ  البيراً كَيخاًشَ ال وةًأَمرَ اا لَ وليداًوا ولُقتُتَ الفَ
  الوا ومظلِتَ ال  وةٍهيمب ال ويمِدĤلوا بِثِّمتُ  الم وكُرُّضُ يرٌج شَالّ إِراًجوا شَعقطَتَ ال
  1.»...وادعتَتَ

 و با توكّل به خدا، ودر راه خدا، و بر آئين پيامبر خدا، به راه ،به نام خدا«: يعني 
پس هيچ كودك و زن و ... كنيد داييد و با منكران خدا كارزار ميخپاه شما س. افتيد

اي را خشك  پيرمرد فرتوتي كه توان جنگيدن با شما را ندارد مكشيد، و هيچ چشمه

 و ، و هيچ انسانرساند نبريد و هيچ درختي را جز آنچه به شما زيان مينكنيد، 

  .»...دچهارپايي را مثله نكنيد، و ستم و تجاوز روا مداري
 به سپاهيان خود كه در �اي از فرمانهاي جاويدان خاتم پيامبران اين است نمونه

 و براي هميشه در دهد خالل آنها روش صحيح پيكار و مرزها و حدود آنرا نشان مي
بويژه اگر به ياد آوريم كه اين فرمانها در روزگاري صادر . درخشد تاريخ انسانيت مي

رساندن  جوان و آزار ي و قساوت در جنگ و كشتن پير وشده كه قوم عرب به غارتگر
يم درخشان و لبه كودكان و زنان عادت داشتند وهمچنين به ياد آوريم كه اين تعا

_________________________________________________________________________ 
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سياست كريمانه از يتيمي درس ناخوانده سرزده كه از مربيان و آموزگاران بشري، 
  .اي نبرده است بهره

حفظ منابع «: مبر گرامي اسالم به در خالل دستورات مزبور چنانكه مالحظه شد پيا
» اضطرار«هاي آب، سفارش نموده و تنها در صورت  مانند اشجار و سرچشمه» طبيعي

فلسفة اين اجازه هم معلوم است كه درخت و گياه . قطع درختان را اجازه فرموده است
فناء يا پس اگر بقاء گياه مستلزم ! اند، نه انسان براي گياه براي زندگي انسان پديد آمده

اما اين مسئله، ! زيان انسان شود البتّه گياه را بايد فداي انسان كرد نه انسان را فداي گياه
كند و شعار ايشان ا  اند اثبات نمي گر پيش آورده قاعدة نادرستي را كه سياستمداران حيله

نمايد زيرا  تأييد نمي! »سازد اي را روا مي در ميدان سياست، هدف هر وسيله«: كه 

اند، نه آنكه  سازمانهاي سياسي، براي استقرارِ عدالت در جامعه پديد آمده اساساً دولت و
بنابراين ! اي براي حكومت چند تن بر مردم باشد عدالتِ اجتماعي وسيله و مقدمه

 و سياستمداران، حق ن وسيله و لذا فرمانروايادر حقيقت هدف است نه برقراري عدالت،
 به قدرت يا دوام حكومتِ خود، دست به هر گونه ظلم و جرم و ندارند تا براي دستيابي

 نيز براي رساندن پيامها و قوانين دادگرانة – عليهم السالم –انبياء خدا ! جنايت بزنند
اند تا زندگاني مردم براساس قسط و عدل باشد چنانكه در قرآن كريم  الهي ظهور كرده

  :آمده است 
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شكن شوند و از مرزهاي آن تجاوز كنند،   ممكن نيست خود پيامبران، عدالتبنابراين 
  : خوانيم  از اين رو در قرآن مجيد مي
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  )15 :شوري (  
ام تا در ميان  م و فرمان يافتها بگو به هر كتابي كه خدا فرو فرستاده ايمان آورده«

  .»...شما به عدالت رفتار كنم

  : كند كه گفت   نقل مي1ةتادقَدر ذيل همين آية كريمه، ابوجعفر طبري از 

  ميزانُدلُالعو. يهِلَ عهالم س و اهللاِواتلَ صي ماتتّ، حلَعدِن ي أَ���� اهللاِيبِ نُرَمِأُ«
 دلِالع بِ وديدِ الشَّّنَ مِعيفِلضَّ لِ ومِالِ الظّنَ مِومِظلُلم لِذُأخُ يهِ بِرضِي األَ فِاهللاِ

يصاهللاُقُد قُادِ الصو ذِّكَ يالكاذِب 18 و 17، ص 25جامع البيان، ج . (» ...ب(  

 فرمان يافت تا دادگري كند، او نيز به عدالت رفتار كرد تا رخت �پيامبر خدا«: يعني 
آري، عدالت ترازوي الهي در زمين . ا و سالم خداوند بر وي باداز جهان بربست، دروده

ستايد و بر معيار   ناتوان از توانا را بدان باز مياست كه حقّ ستمديده از ستمگر و
  .»...كند  و راستگويان را تصديق ميتكذيب عدالت، خداوند دروغگويان را

بير صحيح از عدالت مقصود آنكه سياستِ خردمندانه، از اخالق جدايي ندارد و تد
هر   سال، بيش از23گريزد و انكار اين معنا از سوي سياستمداراني چون نويسندة  نمي

  !كند چيز خود آنانرا به سوءنيت محكوم مي

_________________________________________________________________________ 
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كه از  شود چرا  از خيانتهاي بزرگ و ننگين شمرده مي�اما افتراي وي بر پيامبر خدا
هاي فراوان در دست داريم كه نشان  مونه سالة رسالت پيامبر، شواهد بسيار و ن23دوران 

دهد سياست نبوي هرگز از اخالق و تقوي و عدالت فاصله نداشته است كه ذكر همة  مي
نمايد كه به يكي  كشاند ولي مناسب مي آنها در اينجا ميسر نيست و سخن را به داراز مي

  : دو مورد، نظري بيافكنيم و مشتي را نمونة خروار بياوريم 
آمدند  در دوراني كه نمايندگان قبائل عرب به مدينه مي: اند  م و طبري آوردهابن هشا

عبد  به همراه تني چند از قبيلة شرد بن بِجارونمودند، روزي  و با پيامبر بيعت مي
 آئين اسالم را بر � داشت و پيامبرنصرانياين مرد، كيش . ، به حضور پيامبر رسيديسقَ

جارود كه به قبول اسالم رغبت يافته . رش آن فراخواندوي عرضه داشت و او را به پذي
من كيش ترسايي دارم و بايد از ديانت خود به آئين تو درآيم، آيا ضمانت : بود گفت 

 �ين من اداء شود و به تكليف خود عمل كرده باشم؟ رسول خداكني كه با اينكار، د مي

  .»نه مِيرٌ خَولي ما هإِ  اهللاُداكد هن قَ أَنٌنا ضامِم أَعنَ«: پاسخ داد 
به آئيني برتر رهنمون شده  تو را كه خداوند كنم زيرا آري، من اينكار را ضمانت مي«
  .»است

جارود و يارانش به اسالم گرويدند و به هنگام بازگشت به ديار خود، از پيامبر 
بر مسند آن هنگام  با اينكه در�را به مقصود رساند، رسول خداانبي خواستند تا آنكَرم 

داد كه در اموال  و به خود نيز حق نمي! قدرت تكيه داشت، مركبي راهوار نداشت
ناچار ! تصرّف كند و آنان را وادارد تا مركب خويش را به تازه مسلمانان ببخشندديگران 
  : گفت 

»كُلُحمِندي ما أَ ما عِاهللاِويهِلَم ع«.!  

  !.» نزد من نيستبه خدا سوگند مركبي كه شما را بر آن سوار كنم«
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  : جارود پرسيد 

  ؟»ناالدِلي بِيها إِلَ عغُلُّبتَنَفَ، أَاسِ النّوالِّن ضَ مِوالٌّنا ضَالدِ بِينَ با ونينَ بنَّإِفَ«
دهي  مي  شود آيا اجازه اي از مردم يافت مي ميان ما و ديارمان، شتران گمشده«: يعني 

  ؟»تا بر آنها سوار شويم و به ديار خود رسيم
  : پيامبر فرمود 

 و 575، ص 2سيرة ابن هشام، ج ! (»1ار النّقُرَ حلكما تِنَّإِاها، فَي إِ واكيال، إِ«

  )136، ص 3تاريخ طبري، ج 
  !»بر تو باد از آنها بپرهيزي كه آتش سوزانند! نه«: يعني 

ه آري، پيامبر بزرگوار اسالم سياستمداري بود كه در كمال قدرت و شكوهِ پيروزي ب
داد تا براي جلب خشنودي ديگران، دست به مال اين و آن دراز كند و  خود حق نمي
  !داد كه پيروانش، شتران گمشده را تصاحب كنند حتّي اجازه نمي

دست بر اموال بزرگ و كوچك ! تراشي اين سياست را با سياستي كه از راه مصلحت
شمرد، تفاوت از عرش  اكم مير جان و مال مردم حبود را خنهد و با تكيه بر قدرت،  مي
  !فرش استتا 

مر، جارود به سوي قوم خود بازگشت تا پايان ع: د ننويس طبري و ابن هشام مي
 مرتد شدند �مسلماني استوار دل، گرديد و چون گروهي از قومش پس از وفات پيامبر

  ... . با آنان برخاست و ايشان را به اسالم فراخواندبه ستيز
قدم جارود، مولود آن بود كه او سياست نبوي را از سياست دنيوي   باتبه نظر ما ثَ

  .از شناخت آن مهجور و محجوبند!  سال نويسان23تميز داد، همان حقيقتي كه 

_________________________________________________________________________ 

  .»ار النّقُرَ حكما ذلِنَّإِاها فَي إِم واكُيإِ«: در طبري آمده  -1
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محمد . پيامبر ارجمند اسالم در حفظ جان مردم نيز دقّت و سختگيري عجيبي داشت
گروهي از يارانش رابه  �اند كه روزي پيامبر بن جرير طبري و احمد بن حنبل آورده

برسم مسلمانان ان پمرد چو. مأموريت فرستاد، آنان در ميان راه با چوپاني برخورد كردند
يكي از سپاهيان بدستاويز آنكه چوپان مزبور از ترس سالم نموده و . بر ايشان سالم كرد

از اين پيامبر چون . شود، تيري بر وي افكند و او را بكشت از دستة محاربين شمرده مي
حادثه آگاه شد پيشنهادكرد تا كسان چوپان، خونبهاي مقتول را بازستانند و بگزارش 

  : احمد بن حنبل فرمود 

مسند أحمد، ج . (»عناجذا ر إِمسينَ خَنا هذا، ورِفَ في سمسينَ خَةَيالد ونَذُخُأتَ«

  )10، ص 6
  .»از سفر بازگشتم و پنجاه دينار چون پنجاه دينار در اين سفر بگيريد«: يعني 
آنگاه كشندة چوپان را آوردند تا رسول خدا .  خون، اين پيشنهاد را پذيرفتنداولياءِ
!  از خدا آمرزش بخواهد– كه در حقيقت به طمع غنيمت جنايت كرده بود –براي او 

  .»ةامثّم بن جلِّحم«: نام تو چيست؟ آن مرد پاسخ داد : رسول اكرم به وي فرمود 
  : نويسد  حنبل مياحمد بن 

مسند احمد، . (»!ةامثّم بن جلِّحمر لِغفِ التَمهاللّ : قالَ وهد يِ���� اهللاولُس رعفَرَفَ«

  )222، ص 5 و تفسير طبري، ج 10، ص 6ج 
بارخدايا :  دست خود را به سوي آسمان بلند كرد و گفت �رسول خدا«: يعني 

ملِّحثّم بن جه را نيامرزام« .!  
داد، چه  گناهي، از خود چنين واكنشي نشان نمي  در برابر قتل بي�ي، اگر پيامبرآر

پنداشتند كه  كرد و مي بسا ريختن خون مردم در نظر برخي از سپاهيانش آسان جلوه مي
 همه را تكان �رسول خدااما سخن ! يابد حداكثر با پرداختن خونبها، كارشان فيصله مي



 خيانت در گزارش تاريخخيانت در گزارش تاريخخيانت در گزارش تاريخخيانت در گزارش تاريخ

 

410410410410

ي قّلَتَ يوه و«: اش سرازير كرد و به قول طبري  ا از ديده قاتل ركداد تا آنجا كه اش
دموعبِه بيعني »!يهِرد  :مملِّحثّ بن جه قطرهام رد كه بر هاي اشك خود را با دو جامة ب

  1!.گرفت تن داشت مي
  : آنگاه وحي الهي بيامد و مسلمانان را هشدار داد كه 
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  )94 : نساء( 
تا دشمنِ (سپريد به تحقيق پردازيد  چون در راه خدا ره مي! أال اي مؤمنان«

كند  و به آن كس كه سالم بر شما عرضه مي) محارب را از ديگران بازشناسيد
هاي  كه نزد خدا غنيمت! مگوييد كه مؤمن نيستي تا بهرة زندگي دنيا بجوييد

شما خود پيش از اين، چنين بوديد آنگاه . هست) پاداشهاي فراوان(بسيار 
، پس به تحقيق پردازيد )و به اسالمتان رهنمون گشت(خداوند بر شما منّت نهاد 

  .»كنيد آگاه است كه خدا از آنچه مي
 آبروي مردم، آري، پيامبر در رعايت اوامر الهي و احترام به جان و مال و ناموس و

شد، و  گرفت و از عدالت و تقوي جدا نمي خشنودي هيچكس را درنظر نمي

_________________________________________________________________________ 

اي ناقص آورده و در مقدمه آن   از كتابش اين ماجرا را به گونه185ال در صفحه  س23نويسنده  -1
زدن به خودكامي و خودرأييِ   دستورها جنبه عملي و انتظامي دارد و در مقام لگام در مدينه«: نويسد  مي

  .»...بند وبار است اعراب بي
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كرد و سياستي مستقيم و قاطع داشت، ولي در مواردي كه زياني به  گرايي نمي مصلحت
داد و به نيروي خود و پشتيبانيِ  رسيد تدبيرهاي شگفت از خود نشان مي كسي نمي

 در حفظ جان مردم �سختگيري و دقّتي كه پيامبر. گشود وحي، گره از كار مشكالت مي
بست، موجب شد كه در تمام جنگهاي دوران رسالت بيش از هزار و چهار صد  بكار مي

چنانكه مورخان بزرگ، تعدادكشتگان ! كشته نشدند) مسلمانان و كفّار(تن از دو طرف 
  .اند هر جنگ را ضبط كرده و اين حقيقت را به اثبات رسانده

   : ابن هشامارش بنابر گز

 تن و در نبرد با 9) احزاب( تن و در خندق 92د ح تن و در ا84ُدر جنگ بدر 
ين نَح تن و در 20 تن و در فتح مكّه 13 تن و در مؤته 23 تن و در خيبر 850قريظه  بني

  . تن كشته شدند1314 تن ومجموعاً 122 تن و در ديگر جنگها 101و طائف 

   : ابن سعدو به گزارش 

قريظه  با بني  تن و در نبرد11 تن و در خندق 109د ح تن و در ا84ُ جنگ بدردر
 تن و در فتح 13 تن و در مؤته 98 تن و در خيبر 10المصطلق   تن و در جنگ بني700
 تن و روي هم رفته 119 جنگها  تن و در ديگر87 تن و در حنين و طائف 33مكّه 
  . تن كشته شدند1264

   : طبريو به گزارش 

 850قريظه   تن و در نبرد با بني9 تن و در خندق 70د ح تن و در ا84ُر جنگ بدر د
 تن و 85 تن و در حنين و طائف 21 تن و در فتح مكّه 3 تن و در مؤته 3تن و در خيبر 

  1. تن كشته شدند1335 تن و روي هم رفته 210در ديگر جنگها 

_________________________________________________________________________ 

  : ش شده است در آماري كه دكتر محمد حميداهللا تهيه كرده بدين صورت گزار -1
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ر جهان پديد آورد و واالترين آيا نهضت عظيم اسالم كه بزرگترين انقالب ديني را د
 توحيدي را به دنيا عرضه داشت و تمدن پرشكوه و بزرگي را در گيتي بنيان  فرهنگ

توان  دهد؟ آيا چنين ديني را مي نهاد، با اين تعداد تلفات، ارزش بيشتر خود را نشان نمي
هان، آئين شمشير و خونريزي نام نهاد؟ آيا اسالم در مقايسه با ديگر انقالبهاي ج

  رود؟ ترين نهضتهاي انقالبي به شمار نمي آسيب كم

پرداخته تا به » راتجح«آيه از سورة نويس تازه، در پايان اين فصل به چند  سيره

از مردم خواسته تا ! گمان خود، نشان دهد كه پيامبر اسالم در دوران مدينه، سياستمدارانه
  : نويسد  و در اين باره مي! نداي را رعايت كن در برابر او آداب و تشريفات ويژه

لوح كه به آزادي خوگرفته و اهل تشريفات نبودند، در آغاز كار با رهبر  مردمِ ساده[
خود بدون تكلّف رفتار كرده و جز اطاعت از اوامر و نواهي قرآن تكليفي براي خود 

رسم ولي اين راه و . دانستند كردند و از اين رو محمد را يكي چون خود مي فرض نمي
پيروان بايستي قدري خود را جمع كرده و احترامي را كه در خور . بدوي قابل دوام نبود

 سورة حجرات كه به منزلة 5-4-3-2-1هاي  آيه(!!) امير و رئيس است منظور دارند

  )180صفحة ]! ( است نازل شده تا حدود رفتار آنها را معين كند(!!)اصول تشريفاتي

                                                                                                                                                    

 تن 22شدگان دشمن   تن، در اُحد، كشته14 تن ومقتولين مسلمان 70شدگان دشمن  در جنگ بدر، كشته
 تن، 1تولين مسلمان  تن و مق10مصطلق، كشتگان دشمن   در نبرد با بني.  تن70و مقتولين مسلمان 

و ) معلوم نشده (در خيبر، كشتگان دشمن.  تن6 تن ومقتولين مسلمان 8درخندق، كشتگان دشمن 
در حنين و . اند  تن ومسلمانان مقتولي نداشته4در فتح مكّه، كشتگان دشمن .  تن13مقتولين مسلمان 

 تن مقتولين مسلمان 44در اين آمار از .  تن16طائف، كشتگان دشمن معلوم نيست و مقتولين مسلمان 
 ذكري به ميان نيامده و همچنين از كشته شدند» بئرمعونه«و » رجيع«كه مأموريت تبليغاتي داشته و در 

  .قريظه نام برده نشده است كشتگان بني
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اند به مناسبت   همانگونه كه ابن هشام و ديگران آوردهبايد دانست كه سورة حجرات

فكر   ادب و كوته آنها كه غالباً مردمي بي. به مدينه نازل شده است» ميمتَ نيب«ورود 

  : زدند  بودند، در پشت خانة پيامبر گرد آمده و فرياد مي

 و 561، ص 2 ج سيرة ابن هشام،!. (»كرُفاخِ نُئناكجِ ... دمحينا يا ملَإِج خرُأَ«

562 (  
  !.»ايم تا با تو مفاخرت كنيم ما به نزدت آمده! اي محمد بيرون بيا«: يعني 

با سر و صداي خويش پر  در چنين شرائطي كه گروهي نادان و خودستاي، مدينه را
  : گويد كه كرده بودند، سورة حجرات از عالي ترين مسائل اخالقي سخن مي
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  : يعني 

  .»...د نكندهيچ گروهي از شما گروه ديگر را ريشخن! اال اي مؤمنان«
  .»...و بر يكديگر طعن مزنيد وبا القاب ناپسند همديگر را ياد مكنيد«
  .»...از بسياري گمانها دوري كنيد كه برخي از گمانها، جرم وگناه است«
  .»...در كار يكديگر جاسوسي نكنيد و در غياب همديگر بدگويي ننماييد«
  .»...د، صلح و آشتي دهيدهمانا مؤمنان برادر يكديگرند پس ميان دو برادر خو«
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  .»...ترين شما نزد خدا كسي است كه پرهيزكارتر باشد همانا گرامي«
 اين سورة كريمه، جوي اخالقي است تا آنجا كه وِّشود ج چنانكه مالحظه مي

  :گويد  بدين امر اذعان نموده و مي! نويس تازه نيز ناچار سيره

... دهد  ندگي را ياد ميهاي ديگر هست كه آداب ز  حجرات آيهدر سوره[
صفحة . (...] قرآن، درس آداب سكون و حسن رفتار و اخالق استها آيه ده

186(  
در چنين فضاي عطرآگيني، قرآن مجيد عالوه بر پيام عمومي به بشر، بويان عرب را د

  : فرمايد  و در آغاز سوره مي موزدآ ادب و اخالق مي
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  .»...اش پيشي نگيريد درانجام كارها از فرمان خدا و فرستاده! اَال اي مؤمنان«
و بر سر او  گفتن، صداهاي خود را از آواي پيامبر باالتر نبريد به هنگام سخن«

  .!»...فرياد نكشيد
 دلهاي ايشان كنند، خدا خدا ماليم ميكسانيكه صداهاي خويش را نزد فرستادة «

  .»...را به تقوي آزموده است
  .!»گيرند كنند بيشترشان خرد را به كار نمي ندا مي ها تو را آنانكه از پشت حجره«
كردند تا به سوي آنان بيرون روي براي ايشان بهتر بود و  و اگر صبر مي«

  .»خداوند آمرزنده و مهربانست

گويد و   سخن مي»!شريفات شاهانهت«نگار از  اينست مجموعة آياتي كه به نظر سيره

  !خواند مي اي در برابر پيامبر اسالم فرا اسالم را به اجراي مراسم ويژه پيروان
از اينكه قرآن ! نموده شگفتا كسي كه سالها در برابر فالن پادشاه ستمگر كمر خم مي

 آرامي و با وي به مجيد به مسلمانان سفارش كرده است تا بر سر پيامبر خود فرياد نزنند
  !شمرد مي» اصول تشريفات در دوران قدرت«گيرد و اينكار را از  مي سخن گويند، ايراد

كردند اما اين دعوت، با آئين   مردم را به تواضع دعوت مي�آري پيامبران خدا
خوانند تا  ، مردم را به فروتني مي سياستمداران. تفاوت جوهري دارد! بازان  سياست

خواستند تا مردم با   مي�ولي انبياء.  خود كنندءش را اِرضاطلبانة خوي تمايالت جاه
رعايت تواضع، خود بزيور اخالقِ پسنديده آراسته شوند و از تكبر و خودپسندي مصون 

اند و پيامبران راستين،  در انديشة منافع نفساني خويش! پس، شيفتگان سياست. مانند
  .كوشيدند براي اصالح و تهذيب ديگران مي

 در سياق آداب تربيتي و – چنانكه گفتيم –كه در سورة حجرات آمده دستوراتي
. كند اخالقي جاي دارد و قرآن كريم به طور كلي با چنين نظري آنها را بيان مي

دليل بر اين موضوع آن است كه سفارش به ادب در كالم، و ماليم سخن ترين  روشن
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شود چنانكه در  آني ديده ميدر خالل اندرزهاي قر گفتن، در دوران مكّه نيز آمده و
  : خوانيم  سورة لقمان مي
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و در زمين به تكبر گام مزن كه ) انها را تحقير مكن(روي خود از مردم متاب «

  دارد  و خودستايان را دوست نمينخداوند متكبرا

 كه نامطبوعترين صداي خود را ماليم كنو در رفتارت معتدل باش و 

  .!»صداها، صداي خران است
 – هم در مكّه و هم در مدينه –گفتن  ماليمت سخنبنابراين، از تفاخر دورشدن و به 

شمرده نشده است بلكه در ! مورد عنايت قرآن مجيد قرار داشته و از اصول تشريفات
كه ! ولي سناتور ناآگاه و مغرور. زمرة آداب اخالقي و فضائل انساني به شمار آمده است

شناسد تا به  كريم را ميو نه آياتِ همگونِ قرآن  اي دارد نه از درك نكات قرآني بهره

راه ! ، يكي را با ديگري تفسير كند، ناگزير»عضاً بهعضُ برُسفَ يرآنُالقُ«: مصداق 

  :نويسد  گويي را در پيش گرفته و مي تمسخر و هزل
چه از شأن او ) بر سرش فرياد زنند(د با پيغمبر وي چنين رفتار كنند هواخ خدا نمي[

خود در كندن و ديگر مثل سابق كه با ياران ! و موفّق شدهشود زيرا پيغمبر ا كاسته مي
  )181صفحه . ](!!) كرد، نيست برداري شركت مي خندق و خاك
ولي اگر جناب نويسنده، ! نويسي در ميان افيون و دود بهتر از اين نتواند بود البتّه سيره
، تواضع گشود و نظري روشن به تاريخ اسالم ميافكند  را بيشتر مي! شرديدگان خما

  .ديد  پيامبر را در واپسين روزهاي عمر وي نيز به خوبي ميشگفت
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أُ«:  در كتاب ابن اثيرخ معروف، مورسدهِ الغابهِفَعرِ في مالص حادثه اي را كه » هِحاب

رويداده بدين صورت گزارش ) �مر رسول اكرم عاواخرِ (رمضان سال نهم هجرتدر 

  :كند  مي

 به پيشواز او رفت و ينصارِ األَعدس به مدينه بازگشت، وكبتَ از غزوة �پيامبر

چه چيزي دستهاي ترا اين چنين : آنگاه از سعد پرسيد . پيامبر دست، در دست وي نهاد
كنم  اي رسول خدا من با ريسمان و بيلچه كار مي: خشن ساخته است؟ سعد پاسخ داد 

  : يسد نو پردازم، ابن اثير مي ام را مي و مخارج خانواده

، ص 2 الغابه، ج دساُ!. (»ارا النّهسم التَد يهِ هذِ قالَ وهد يِ���� اهللاولُس رلَبقَفَ«

269(  
اين دستي است كه آتشِ دوزخ :  دست سعد را بوسيد و گفت �رسول خدا«: يعني 
  !.»رسد بدان نمي

دست خود را و اين، همان پيامبري است كه چون خواستند بر دست وي بوسه زنند، 
  : كشيد و گفت 

، 1الشفا، ج !. (»منكُ مِلٌٌجا رنَما أَنَّ، إِكٍلِم بِستلَها، ووكِلُم بِمعاجِ األَهلُفعهذا تَ«

  )133ص 
كنند و من شاه نيستم، من  اين كاري است كه غيرعرب با پادشاهان خود مي«: يعني 

  !.»مردي از خودتان هستم
بوسد ولي  ارگر مسلمان را از راه تواضع و محبت ميآري، پيامبر گرامي، دستِ ك

  1!.دهد كه دست خودش را از سر تعظيم و تجليل ببوسند اجازه نمي
_________________________________________________________________________ 

 سال براي آنكه نشان دهد پيامبر اسالم در مدينه مراسم و تشريفاتي براي خود مقرّر 23نويسنده  -1
 از سوره احزاب كه در خالل آن، 53يكي آيه ! كند استناد مي تناسب در قرآن كريم به دو آيه بي! داشته
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 در �علي يعني �ترين شاگردان پيامبر از اينجا است كه نزديكترين و خصوصي

  : وصف سادگي و تواضع وي چنين گفته است 

»َ����د كانقَلَولُأكُ يرضِي األَلَ عو لِج يسج ةَلسبدِ العو خصِ يبِف علَ نَهِدِيهو  
رقَيبِع ثَهِدِي وبهو ركُ يالحِب البالغه  نهج159خطبة . (»...ي  العارِمار(  

و همچون )! نه بر سفرة شاهانه( بر روي زمين غذا ميخورد �پيامبر خدا«: يعني 
ود پاي افزارش را وصله نشست، و با دست خ برخاك مي) تكّلف ساده و بي(بردگان 

) بدون زين و برگ(برهنه  ِكرد، و بر خَر اش را رفو مي ش جامهزد، و بدست خوي مي
  .»...شد سوار مي

 شاعر روزگار – تسان بن ثابِح القصيدة خش از كتاب خود را با بيتب جا دارد اين

  :  گفته است � به پايان رسانيم كه پس از وفات رسول اكرم–پيامبر 

                                                                                                                                                    

 از 12و ديگري آيه . كند لمانان را از ورود ناخوانده به خانه پيامبر و توقّف طوالني در آنجا نهي ميمس
پر واضح .  به فقيران صدقه دهند�دهد مسلمانان بيش از نجواي با پيامبر سوره مجادله كه دستور مي

دهد كه وي  مي بر هشدارنيست بلكه به معاصران پيام! است كه آيه نخستين در مقام بيان اصول تشريفات
كه ! (ندارند و شب و روز، او را به ميهمانداري وادار نكنند را از كارها و مسئوليت هاي مهم خود باز

 چنانكه طبري در –اما آيه دوم )!. البتّه پيامبر خدا، همچون سناتوران بازنشسته، بيكار نبوده است
 از آن رو نزول يافته –يز از ابومسلم گزارش كرده است يد آورده و فخرالدين رازي نن زتفسيرش از اِب

نمودند تا به ديگران   نجواي مي آمدند و بدون نياز، با وي كه برخي از مالدوستان پياپي بسوي پيامبر مي
 دستور رسيد تا – بطورموقّت -اما همينكه! نشان دهند كه از خواص اصحاب ونزديكان پيامبرند

با رسول به فقيران صدقه دهند، آنان خود را به كنار كشيدند و فريبكاري مسلمانان پيش از نجواي 
 مزبور چه پيوندي با تشريفات دارند؟ حلّ اين اينك، دو آيه! توطئه از ميان برفتايشان خنثي گشت و 

  !.نگار نابغه است معما بر عهده سيره
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قَ فَ ماوثلَ مِونَ الماضُدم حدٍم  
  

  ثلُالمِوهي القِتّ حيامفقَة ي1د  
  

   محمد نديد در گذرِ روزگاروكس چ
  

  او بهار  نديده چونپير كهنسال دهر  
  

  ديده نيابد چنان كه مصطفي بوده است
  

  2!تا به قيامت فكن ديدة مردم شكار  
  

  
  پايان بخش سوم

  
  
  
  
  
  

_________________________________________________________________________ 
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